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Pääkirjoitus | Ledare

Norden tillsammans

Pohjola yhdessä

V

O

i är igen inne i ett nytt årtionde, 2020-talet.
Årtiondet hann knappt börja förrän vi fick ta del av
den snabbt spridande virussjukan corona. Vi läser
om hur länder stänger ner institutioner, städer och
vidtar extra åtgärder för olika samhällsfunktioner. Norden har
ännu klarat sig relativt bra undan en riktig svårartad attack av
virussjukan och vi får hoppas att vi även i framtiden har så bra
skyddsplaner att våra länder kan klara av att ta hand om sina
medborgare då dylikt inträffar. Det här är nog igen ett bevis på
hur bra de nordiska samhällen är uppbyggda och hur socialoch hälsovården fungerar i våra nordiska länder.

för 2020 valt att ha barn och
ungdomar samt barnfamiljer. Tanken är att i ett tidigt skede
kunna berätta om och väcka intresset för Norden och det nordiska samarbetet. Jag tror själv att man blir nordist om man i ett
tidigt skede får uppleva den enorma glädje, samhörighet och
styrka som finns bland nordborna.

POHJOLA-NORDEN HAR SOM TEMA

SAMTIDIGT SOM VI VET ATT vi har ett socialt fungerande samhälle
vill Pohjola-Norden även vara med och lyfta fram föräldraledigheten som ett tema under året. Det förs som bäst en allmän
diskussion i hela Norden om föräldraledighet och framför
allt pappornas roll och delaktighet (tips: Rapport ”State of
Nordic Fathers”*). Pohjola-Norden vill väcka en diskussion
och även synliggöra goda exempel där föräldrarna är delaktiga
och tillsammans delar vardagen tillsammans med sina barn.
Framförallt vill Pohjola-Norden medverka till att minska fördomar kring pappornas föräldraledighet.
MEN NORDEN SOM EN TRYGG PLATS? Ja

visst är det tryggt. Vi har
ett samhälle som bryr sig om sina invånare. Vi har en ren och
fin natur. Vi har en fungerande infrastruktur och kommunikationer. Men framför allt har vi nordbor som
bryr oss om varandra. Så bästa Pohjola-Norden
medlem, ta vara på det fina Norden erbjuder
och bjud ut den även åt dina vänner och
bekanta. Ju flera vi är desto roligare har vi
tillsammans.
* https://www.norden.org/en/publication/
state-nordic-fathers

lemme päässeet jälleen uudelle vuosikymmenelle.
2020-luku oli tuskin päässyt alkuun, kun kuulimme
nopeasti leviävästä koronaviruksesta. Saamme päivittäin lukea, kuinka eri maissa suljetaan kaupunkeja
ja laitoksia, sekä tehdään erityisjärjestelyjä erilaisten yhteiskunnallisten toimintojen takaamiseksi. Pohjola on toistaiseksi
pärjännyt suhteellisen hyvin tässä todella vaikeassa viruksen
aiheuttamassa tilanteessa. Toivottavasti pystymme jatkossakin
varautumaan niin, että voimme pitää kansalaisistamme huolta
vastaavissa tilanteissa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten
hyvin pohjoismainen yhteiskunta on rakentunut ja kuinka
sosiaali- ja terveyshuolto Pohjoismaissa toimii.

POHJOLA-NORDEN ON VALINNUT vuoden 2020 teemakseen lapset
ja nuoret sekä lapsiperheet. Ajatuksena on herättää kiinnostusta
Pohjolaa ja pohjoismaista yhteistyötä kohtaan jo varhaisessa
vaiheessa. Itse uskon, että mitä aikaisemmin pääsee kokemaan
ilon, yhteisöllisyyden sekä vahvan siteen pohjoismaalaisten
välillä, sitä todennäköisemmin haluaa itsekin liittyä joukkoon.
SIITÄ HUOLIMATTA, että

tiedämme yhteiskuntamme toimivan,
haluamme Pohjola-Nordenissa nostaa esille vanhempainvapaat
yhtenä vuoden teemoista. Parhaimmillaan nostamme keskustelun vanhempainvapaista sekä erityisesti isien roolista esille
koko Pohjolassa (vinkki: raportti ”State of Nordic Fathers”*).
Pohjola-Norden haluaa herättää keskustelua ja tuoda esiin
hyviä esimerkkejä siitä, kuinka molemmat vanhemmat voivat
osallistua ja yhdessä jakaa arjen lastensa kanssa. Ennen kaikkea
Pohjola-Norden haluaa vähentää isien vanhempainvapaisiin
liittyviä ennakkoluuloja.
Kyllä se on. Meillä
on yhteiskunta, joka välittää asukkaistaan. Meillä on
upea ja puhdas luonto. Meillä on toimiva infrastruktuuri ja tiedonvälitys. Mutta ennen kaikkea
me pohjoismaalaiset välitämme toisistamme.
Parhain Pohjola-Nordenin jäsen, ole avoin
upeille pohjoismaisille mahdollisuuksille ja
kutsu myös ystäväsi mukaan. Mitä enemmän meitä on, sitä hauskempaa meillä on
yhdessä.

MUTTA ONKO POHJOLA TURVALLINEN PAIKKA?

* https://www.norden.org/en/publication/
state-nordic-fathers
MICHAEL OKSANEN
GENERALSEKRETERARE / PÄÄSIHTEERI
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Min sommer i Österbotten
T

itusener av unge har fått nyttige
arbeidserfaringer fra et naboland
gjennom Foreningen Norden. I
år fyller Nordjobb 35 år, og dét er det
verdt å feire. For meg var Nordjobb
døren til Finland.

EN VARM FORSOMMERDAG landet

jeg med
forventninger på Vasa flygfält i 1994.
Nina, Nordjobb-leder, tok imot meg
på flyplassen og kjørte inn til byen og
fortalte at vi dagen etter skulle på skattekontoret for å få skattekort. Så skulle
alt være klart for sommerjobb i Finland.

PÅ DEN TIDEN STUDERTE JEG i Uppsala,
og i løpet av vinteren hadde jeg fått
informasjon om Nordjobb og sendte en
søknad. Gleden var stor den dagen jeg
fikk tilbud om jobb på Vasa stads sommerkoloni i Vexala. Selv om jeg lenge
hadde vært interessert i Norden, hadde
jeg aldri besøkt Finland før. Nå skulle
jeg være i Österbotten en hel sommer.

SOMMERLEIREN LÅ NORD FOR Vasa ute
ved kysten – med noen av Europas
fineste sandstrender. Tenk at det finnes
slike strender i Österbotten! I Vexala ble
jeg tatt godt imot av finske kollegaer, og
vi hadde en fantastisk morsom sommer
sammen. Hver uke kom det nye barn
til sommerleiren. Det var barn fra Vasa
som pratet finlandssvensk. Det var fascinerende å kjenne igjen ord man ikke
lenger bruker i rikssvensk, men som
man finner i norske dialekter. Samtidig
lærte jeg om hvordan tospråkligheten
fungerte i Vasa.
I FRITIDEN BLE JEG KJENT med vennene
til mine kollegaer inne i byen, samt
andre nordjobbere fra resten av Norden.
Sammen utforsket vi Vasa og reiste på
nordjobbtreff i Lappeenranta sørøst i
Finland, like ved den russiske grensen.
Fortsatt har jeg kontakt med noen av de
vennene jeg ble kjent med den gangen.

I 35 ÅR HAR NORDJOBB formidlet jobb,
bolig og fritidsprogram for ungdom.
Programmet har åpnet for nye erfaringer og muligheter i Norden. I en
globalisert verden hvor økonomien er i
endring, må vi i mye større grad bruke
hele det nordiske arbeidsmarkedet og
være mer mobile. Derfor er det verdifulle erfaringer man kan få som ung
gjennom Nordjobb. For meg ga det nyttige kunnskaper om Finland, vennskap
og kontakter, som jeg kan bruke i arbeidet mitt i dag. Nå, over 25 år senere,
følger jeg Vasabladet på Facebook og
får med meg de viktigste begivenheten
i byen.

Dersom du er mellom 18 og 30 år, bruk
muligheten til å reise på Nordjobb.
TEXT: ESPEN STEDJE
BILD: KARIN BEATE NØSTERUDNORDEN.ORG
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Kestävämpää matkailua
Pohjolassa
Matkustaminen ja maailman
näkeminen houkuttelee monia
nuoria kuin vanhempiakin. Toisiin
kulttuureihin perehtyminen laajentaa maailmankuvaa ja luo upeita
kokemuksia. Ympäristön kannalta
olisi kuitenkin tärkeää vahvistaa
kestävämpiä matkustustapoja ja
luoda niistä uusi normaali.
POHJOISMAIDEN VÄLILLÄ matkustus

ei
ole aina niin helppoa. Etäisyydet ovat
pitkiä, eikä valinnanvaraa sopivissa
matkustustavoissa aina ole. Helposti
päädytään lentämään, vaikka keskeistä
olisi kehittää ja suosia kestävämpiä
matkustustapoja. Ilmastonmuutoksen
kannalta ei ole kestävää pitää lentämistä
ykkösvaihtoehtona matkustuksessa.
Vielä emme ehkä pysty täysin lopettamaan saastuttavaa lentämistä, mutta
suunta tulisi olla kestävämpään suuntaan. Pohjoismaissa on yleisesti hyvä
infrastruktuuri, joten muutos ilmastoystävällisempään matkustamiseen ei
pitäisi olla mahdotonta.
ei kuitenkaan aina ole houkuttelevaa, kun esimerkiksi lentäminen saattaa olla helpompaa,
nopeampaa ja jopa halvempaakin.

MAATA PITKIN MATKUSTAMINEN

Olisikin löydettävä erilaisia tapoja, joilla
kannustetaan kestävämpään matkustamiseen ja muutetaan suhtautumista matkustamiseen. Ympäristöystävällisempiä
vaihtoehtoja tulisi kehittää mahdollisimman helpoiksi kuluttajille, jotta ne olisivat
houkuttelevimpia yhä useammalle. Lisäksi
on tärkeää, että saatavilla olisi helposti
enemmän tietoa erilaisista matkustusvaihtoehdoista, jolloin kestävämpien tapojen,
kuten junalla pitkien matkojen matkustaminen, olisi selkeämpää.
Nuorten kannalta on tärkeää, että kestävämpi matkailu ei olisi kallista, vaan
Pohjoismaasta riippumatta voisi helposti
saada esimerkiksi junalippuja opiskelija-alennuksella tai nuorisohintaan.
NUORTEN EI PITÄISI JOUTUA luopumaan
matkustushaaveista sen takia, että maata
pitkin matkustaminen olisi kallista tai
vaikeaa, vaan luoda heille kannusteita
siirtyä kestävämpiin matkustustapoihin.
Kestävä matkailu onkin esillä PohjolaNordenin Nuorisoliiton kevätkokouksen alla huhtikuussa, kun järjestämme
aiheeseen liittyvän keskustelutilaisuuden. Mitä enemmän teemaa nostetaan
esiin, sitä useampi pääsee oppimaan
siitä ja vähitellen voimme siirtyä kestävämpiin keinoihin nähdä maailmaa.

ja olisi hienoa, jos
esimerkiksi Pohjois-Suomesta pääsisi
Tornion ja Haaparannan kautta suoraan
junalla Etelä-Ruotsiin ja vaikka jatkaa
Tanskaan tai Norjaan. Mitä helpompia
ja monipuolisempia kestäviä matkustusvaihtoehtoja tulee Pohjolaan, sitä
helpompi muutos on. Jos esimerkiksi
junamatkustaminen tehtäisiin mahdollisimman helpoksi, olisi se hyvä vaihtoehto lentämiselle.

ASUN ITSE OULUSSA

JUNAMATKUSTUS ON TULLUT itselleni
tutuksi niin Skandinavian puolelta kuin
erityisesti kotimaassa. Toki maata pitkin
matkustaminen vie enemmän aikaa,
mutta toivottavasti erityisesti junayhteydet kehittyvät ja plussana on ainakin
välillä kauniit maisemat. Tiedostan
etten itsekään aina pysty tekemään niin
ympäristöystävällisiä matkustuspäätöksiä, mutta monen muun nuoren tavoin
haluan pyrkiä muuttamaan tottumuksiani ilmaston ja ympäristön kannalta
paremmiksi.
TEKSTI JA KUVA: MARIA KARJALAINEN, POHJOLA-NORDENIN
NUORISOLIITON PUHEENJOHTAJA
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Kansalaisten käytännön
ongelmat tarkastelussa

40 844 ihmistä muutti Pohjoismaasta toiseen vuonna 2018
2018 flyttade 40 844 personer från ett nordiskt land till ett annat
Kuva / Bild: Yadid Levy/norden.org

Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Info Pohjola
sai vuonna 2019 pelkästään
Suomessa yli 200 yhteydenottoa
kansalaisilta. Vaikka neuvontapalvelun mandaatti oli laajentunut
koskemaan myös yrityskysymyksiä, tuli ylivoimaisesti suurin osa
kysymyksistä tavallisilta kansalaisilta. Näihin neuvontapalveluun
tulleisiin kysymyksiin luonnollisesti vastataan, mutta sen lisäksi
niistä kysymyksistä pyritään tunnistamaan mahdolliset rajaesteet.

K

äsite rajaeste saattaa olla usein
monelle epäselvä. Käsite ei
tarkoita sanojen varsinaisessa
merkityksessä jotain estettä rajalla,
vaan kyseessä on epäselvä laki tai
sääntö eri Pohjoismaiden järjestel-
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missä. Nämä epäselvät lait tai säännöt
eivät saa estää Pohjoismaan kansalaista
muuttamasta toiseen Pohjoismaahan
tai opiskelemasta, tekemästä töitä tai
harjoittamasta yritystoimintaa muissa
Pohjoismaissa. Hyvin usein rajankävijä
myös kohtaa rajaesteongelmia pendelöidessään eri maiden välillä, esimerkiksi
Kööpenhaminan ja Malmön välillä tai
Tornion ja Haaparannan välillä.
Pohjoisen
rajankävijän tarvitsema SINK-päätös
Ruotsin verottajalta, jonka saaminen
kestää yleensä jopa yli 12 viikkoa.
Ilman tätä päätöstä Suomessa asuva,
mutta Ruotsin puolella työtä tekevä,
joutuu maksamaan tuplaveron sekä
Suomeen että Ruotsiin tai vaihtoehtoisesti pidättäytymään palkastaan tuon
12 viikon ajan.

YKSI ESIMERKKI TÄSTÄ ON

Kysymysten laaja kirjo

Neuvontapalveluun tulleiden kysymysten kirjo oli jälleen erittäin laaja, joka
osoittaa myös sen, että niin poliittista
kuin viranomaistyötäkin riittää vielä
monilla eri osa-alueilla. Kysymykset
koskivat niin etätöiden tekemistä
toisessa maassa, verotuskysymyksiä,
opinto- ja muiden sosiaalietuuksien
saamista toisissa pohjoismaissa, kuin
myös ammattipätevyyden tunnistamista,
rakentamismääräysten yhdenmukaistamista, liikenneyhteistyötä, ohjelmien maarajoituksia eli geoblokkausta
sekä yhteistä sähköistä pohjoismaista
henkilötunnusta.
ovat
olleet muun muassa rajaestesihteeristön tiedossa jo vuosia ja esimerkiksi
ammattipätevyyden tunnustamisella on

MONET NÄISTÄ KYSYMYKSISTÄ

jo todella kiire, kun ajatellaan esimerkiksi sitä, millainen hoitajapula kaikissa Pohjoismaissa vallitsee ja kuinka
tilanne tulevaisuudessa tulee vain tulee
pahenemaan.
ETÄTYÖKYSYMYKSET PUOLESTAAN ovat
hyvin haastavia, koska niihin ei ole
olemassa mitään yksiselitteistä vastausta
vaan tapauksia pitää usein tarkastella
tapauskohtaisesti alkaen siitä, mikä on
kysyjän todellinen asuinmaa, vaikka
osan ajasta asuisikin toisessa maassa
tai mikä on perhesiteiden vaikutus
asuinmaahan.

Ongelmien tunnistamisesta
itse ratkaisuihin

Info Pohjolaan on viimeisen vuoden
aikana ottanut yhä enemmän yhteyttä
ihmiset, jotka ovat tuskastuneet siihen,
että ilman toisen Pohjoismaan pankkitunnistetta on käytännössä mahdotonta
päästä hoitamaan asioitaan kyseisen
maan viranomaisten kanssa. Monet
haluavat selvittää esimerkiksi eläkkeensä
määrän, tehdä muutoksia verottajalle
tai sosiaalitukihakemukseensa, hakea
opiskelupaikkaa toisesta Pohjoismaasta ja
ilman kyseisen maan pankkitunnistetta
se vaatii käytännössä henkilökohtaisen
asioinnin kyseessä olevan maan virastossa. Varsinkin nykyään, kun ihmiset

Kenties juuri sinä voit saada apua Info Pohjolalta
OLETKO KENTIES TYÖSKENNELLYT JOSKUS Ruotsissa tai Norjassa? Onko sinulla asunto
toisessa Pohjoismaassa etkä tiedä, mihin maahan siitä pitää maksaa veroa? Oletko aikeissa
muuttaa Ruotsiin tai Tanskaan opiskelemaan, etkä tiedä oletko oikeutettu Suomen opintotukeen? Onko puolisosi saanut määräaikaisen työkomennuksen Grönlantiin, jonne koko perhe
on muuttamassa ja perhevapaat, sekä muut tuet askarruttavat? Oletko perustamassa omaa
yritystä Islantiin, etkä tiedä mitä kaikkea pitää ottaa huomioon?

TÄLLÖIN VOIT SAADA APUA Info Pohjolalta. Tehtävämme on vastata kansalaisten mieltä
askarruttaviin kysymyksiin, jotka liittyvät jollain lailla Pohjoismaiden sisäiseen liikkuvuuteen
myös yrityskysymyksissä. Info Pohjola vastaa kysymyksiin kahdeksalla kielellä ja Info Pohjolalla
on kahdeksan työntekijää kaikilla kahdeksalla Pohjoismaan alueella, jotta voimme aina vastata
nopeasti haastavissakin kysymyksissä, jotka koskevat esim. Grönlantia tai Färsaaria.

Ota yhteyttä Suomen projektipäällikköön Markus Lyyraan
+358 44 7335 776 tai finland@infonorden.org

tekevät enenevässä määrin etätöitä myös
toisissa Pohjoismaissa, on omien tietojen
muokkaaminen kesken kalenterivuotta
tullut aina vain tarpeellisemmaksi.
NOBIDhanke, jonka tarkoitus on helpottaa tätä
ongelmaa. Hankkeen kunnianhimoinen
tarkoitus on, että vielä kuluvan vuoden

VIREILLÄ ON OLLUT JO PITKÄÄN

aikana Pohjoismaiden ja Baltian maiden
kansalaisten olisi mahdollista tunnistautua elektronisesti toistensa järjestelmiin.
Viro on tässä hankkeessa ollut edelläkävijä, Norja ja Tanska ovat seuranneet
läheltä perässä. Suomi on jostain syystä
jäänyt jälkeen elektronisessa tunnistautumisessa, vaikka muuten Suomi yleensä
on digitalisaatiossa edelläkävijä.

Vasemmalta/Från vänster: Pipaluk Lynge-Rasmussen (Grönlanti/Grönland), Kate Hammer (Färsaaret/Färöarna), Tone Heiene (Norja/Norge), Valdis Ösp
Árnadóttir (Islanti/Island), Alf Kronvall (Tanska/Danmark), Anna Sophie Liebst (Ruotsi/Sverige), Heli Mäkipää (Suomi/Finland), Bent Blomqvist (Ahvenanmaa/
Åland), Ástrós Signýjardóttir (Islanti/Island), Markus Lyyra (Suomi/Finland)
Kuva / Bild: Jakob Tråsdahl
Pohjola-Nordens tidskrift nr 1 | 2020

9

vuoden
Rajaesteneuvoston puheenjohtajakautta
yhdessä Färsaarten ja Grönlannin
kanssa ja Pohjoismaiden neuvoston
jäsen Bertel Haarder, joka toimii myös
rajaesteneuvoston puheenjohtajana tänä
vuonna, painottaa henkilötunnusasian
lisäksi myös itse pitkään ajamansa
tv-ohjelmien maarajoitusten poistoa.
Hänen mielestään on todella tärkeää
jatkaa työtä, jonka tavoitteena on saada
Pohjoismaiden julkisen palvelun kanavat
lisäämään ohjelmatarjontaansa muissa
Pohjoismaissa. Nykyään monet suuret
yleisradioyhtiöt rajoittavat ohjelmiensa
katselua muissa maissa ja varsinkin
Ruotsissa maan suuri ruotsinsuomalainen vähemmistö on jo useiden vuosien
ajan vaatinut muutosta Yleisradion
ohjelmarajoituksiin. Yleensä näitä
rajoituksia perustellaan tekijänoikeuskysymyksillä ja näin ollen kysymykseen
ei tule olemaan helppo löytää yksinkertaista ratkaisua, muun muassa sopimusteknisistä syistä.

TANSKA ISÄNNÖI TÄMÄN

Visio 2030 ohjaa työskentelyä
Pohjoismaiden pääministerit ovat
hyväksyneet jo viime vuoden puolella
vision, jonka tavoitteena on tehdä

Pohjoismaista maailman integroiduin alue vuoteen 2030 mennessä.
Tämä yhteinen tavoite luo myös
perustan vuonna 2014 perustetun
Rajaesteneuvoston työlle ja neuvoston
priorisoiduille kysymyksille.
VAIKKA MONESTI LUULLAAN, että
Pohjoismaat ovat hyvin yhtenäinen
ja integroitunut alue, niin jo aiemmin
mainitut ongelmat osoittavat, että näin
ei asia ole. Ratkaistavat kysymykset ovat
tänä päivänä hyvin monialaisia ja ne vaativat pitkää juridista pohdintaa, ennen
kuin mahdollisia lainmuutoksia voidaan
alkaa tekemään eri maissa. Aiemmin
yhteisiä päätöksiä tehtäessä esimerkiksi
passivapaudesta Pohjoismaiden välillä
tai Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista lainsäädäntö oli helpompaa, eikä
silloin tarvinnut huomioida esimerkiksi EU-lainsäädäntöä. Tänä päivänä
myös EU-lainsäädäntö täytyy ottaa
huomioon tehtäessä yhteisiä pohjoismaisia sopimuksia koskien esimerkiksi
puolustusyhteistyötä.

mien ratkaisuun, jotka helpottavat kansalaisten arkipäivää Pohjolassa. Tämän
vuoden priorisoidut alueet aina rakentamismääräysten yhdenmukaistamisesta
ja liikenneyhteistyöstä sähköiseen e-ID
henkilötunnukseen, maarajoitusten
poistamiseen, sekä ammattipätevyyksien tunnustamiseen osoittavat, että
Pohjoismaiden ministerineuvosto on
ottanut visiosta vaarin ja alkanut keskittyä niihin jokapäiväisiin ongelmiin, jotka
hankaloittavat Pohjoismaissa asuvien
kansalaisten arkipäivää.
ongelmat liittyen
muun muassa veropäätöksen saamisen
kestoon ovat rajaesteneuvoston tiedossa,
mutta se ei enää ole rajaesteneuvoston
ongelma, vaan kyseessä on enemmän
resurssipula Ruotsin veroviranomaisen
puolelta. Tämän vuoksi meidän kaikkien tulee tehdä tiiviimpää yhteistyötä,
jotta yhteinen tavoite integroiduimmasta alueesta vuoteen 2030 tulee
toteutumaan.

MYÖS RAJANKÄVIJÖIDEN

TEKSTI: MARKUS LYYRA

kuitenkin huomattavissa, että yhteisenä ambitiona on
keskittyä niiden konkreettisten ongelTÄNÄ VUONNA ON

Medborgarnas praktiska
problem under luppen
Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden kontaktades 2019 mer än 200 gånger av
medborgare bara i Finland. Trots
att informationstjänstens mandat
hade utvidgats att omfatta även
företagsfrågor kom de allra
flesta frågorna från vanliga
medborgare. Frågorna besvaras
naturligtvis, men därtill försöker
informationstjänsten att identifiera de eventuella gränshinder
som ligger bakom frågorna.

B

egreppet gränshinder kan låta
oklart för många. Det syftar
inte på något konkret hinder
som står på riksgränsen utan det hand10
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lar om en oklar lag eller regel i de olika
nordiska länderna. Dessa oklara lagar
eller regler får inte hindra en nordisk
medborgare från att flytta till ett annat
nordiskt land eller att studera, jobba
eller bli företagare i de övriga nordiska
länderna. En gränsgångare möter ofta
gränshindersproblem också om hen
pendlar mellan olika länder, till exempel mellan Köpenhamn och Malmö
eller mellan Torneå och Haparanda.
ETT EXEMPEL PÅ DETTA är

beslutet om
SINK som en nordisk gränsgångare
behöver från det svenska Skatteverket
och som kan ta upp till mer än 12
veckor att få. Utan beslutet måste den
som bor i Finland men jobbar i Sverige

betala dubbla skatter i både Finland
och Sverige eller alternativt avstå från
sin lön under de 12 veckorna.

En brokig mångfald av frågor

Informationstjänsten ställdes igen
mycket varierande frågor, vilket är
också ett bevis på att det fortfarande
krävs arbete på många olika områden av både politiker och tjänstemän.
Frågorna handlade om såväl distansjobb i ett annat land, skatter, studiemedel och andra socialförmåner i de
andra nordiska länderna som erkännande av yrkeskvalifikationer, harmoniserade byggregler, transportsamarbete,
geoblockering och ett nordiskt elektroniskt ID.

166 875 ihmistä sai eläkettä toisesta Pohjoismaasta toiseen vuonna 2016
2016 mottog 166 875 personer i Norden pension från ett annat nordiskt land
Kuva / Bild: Johannes Jansson/norden.org

GRÄNSHINDERSEKRETARIATET HAR känt

till många av frågorna sedan flera år,
och det är redan bråttom med till
exempel erkännande av yrkeskvalifikationer om man tänker till exempel på
den brist på sjuksköterskor som råder i
de samtliga nordiska länderna och hur
situationen i framtiden bara kommer
att bli värre.

FRÅGOR OM DISTANSJOBB är däremot
mycket utmanande eftersom det inte
finns någon entydig lösning, utan de
måste ofta bedömas från fall till fall
och ta hänsyn till allt från vad som
räknas som frågeställarens egentliga
bosättningsland om hen bor en del av
tiden i det andra landet, till hur famil-

jeband påverkar bosättningslandet.

Att definiera problemen är
vägen till lösningar

Info Norden har under det senaste året
mer och mer kontaktats av personer
som har tröttnat på att det är nästan
omöjligt att sköta ärenden med myndigheter i ett annat nordiskt land utan
landets eget bank-id. Det finns många
som till exempel skulle vilja ta reda på
hur mycket de tjänat in till pensionen,
göra ändringar hos skattemyndigheter, ansöka om socialbidrag eller söka
studieplats i ett annat nordiskt land,
men utan landets bank-id krävs det
i praktiken ett personligt besök hos
myndigheten. Speciellt när det numera

har blivit allt vanligare att distansjobba
i andra nordiska länder har behovet att
ändra ens egna uppgifter mitt i kalenderåret ökat.
NOBID-PROJEKTET, som har pågått redan
länge, syftar på att underlätta detta
problem. Projektets ambition är att
medborgare i de nordiska och baltiska
länderna redan under detta år skulle
kunna legitimera sig elektroniskt i de
övriga länderna. Estland har varit en
banbrytare i projektet, följt på nära håll
av Norge och Danmark. Finland har
av någon anledning blivit efter med
e-legitimation, trots att Finland annars
ofta är en banbrytare då det gäller
digitaliseringen.
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DANMARK STÅR I ÅR FÖR ordförandeskapet i Gränshinderrådet tillsammans
med Färöarna och Grönland och Bertel
Haarder, medlem i Nordiska rådet som
också agerar som Gränshinderrådets
ordförande i år, håller ID-frågan högt
på agendan, men lyfter också gärna
den fråga han har arbetat länge med,
geoblockeringen. Han anser att det
är viktigt att fortsätta arbeta för att
de nordiska ländernas public servicekanaler öppnar upp sitt programutbud i
de övriga länderna. I dagsläget blockerar många stora public service-bolag
sina program så att de inte kan ses i
andra nordiska länder, och speciellt har
den stora sverigefinska minoriteten i
Sverige sedan många år tillbaka krävt
ändringar i Yles programbegränsningar.
Ofta grundas begränsningarna med
upphovsrättsliga frågor och därför finns
det ingen enkel lösning för problemet,
bland annat av avtalstekniska skäl.

Vision 2030 guidar arbetet

De nordiska statsministrarna godkände redan förra året en vision som
syftar på att göra Norden till världens

mest integrerade region år 2030. Det
gemensamma målet är också grunden
för Gränshinderrådet, som grundades 2014, och för vilka frågor rådet
prioriterar.
TROTS ATT MAN OFTA tror att Norden är
ett harmoniserat och integrerat område
visar de nämnda problemen att fallet
inte är så. Det finns i dag många olika
problem att lösa och de kräver en djup
juridisk analys innan man kan sätta
i gång med eventuella lagändringar i
de olika länderna. När man tidigare
bestämde om till exempel passfriheten
eller den gemensamma nordiska arbetsmarknaden var lagstiftningsarbetet
lättare och man behövde till exempel
inte ta hänsyn till EU-lagstiftning.
I dag måste man också tänka på
EU-lagstiftning när man skriver
gemensamma nordiska avtal om till
exempel försvarssamarbete.
MEN I ÅR KAN MAN se att det finns en
gemensam ambition att fokusera på
de lösningar på konkreta problem
som skulle underlätta medborgarnas

11 072 nuorta sai opintotukea koko opinto-ohjelmaansa toisessa Pohjoismaassa lukuvuonna 2016 - 2017.
2016 - 2017 mottog 11 072 unga studiestöd till en hel utbildning i ett annat nordiskt land.
Kuva / Bild: Yadid Levy/norden.org
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vardag i Norden. Årets prioriterade
områden från harmoniserade byggregler och transportsamarbete till ett
nordiskt elektroniskt ID, avskaffande
av geoblockering och erkännande av
yrkeskvalifikationer visar att Nordiska
ministerrådet tar visionen på allvar och
har börjat fokusera på de problem som
man träffar varje dag och som försvårar
vardagen för dem som bor i Norden.
medveten om problemen med till exempel
hur långt det kan ta för en gränsgångare att få ett skattebeslut, men
det är egentligen inte ett problem som
Gränshinderrådet kan lösa utan det
handlar snarare om en resursbrist hos
det svenska Skatteverket. Därför måste
vi alla samarbeta ännu djupare för att
kunna förverkliga den gemensamma
visionen om världens mest integrerade
område 2030.

GRÄNSHINDERRÅDET ÄR OCKSÅ

TEXT: MARKUS LYYRA
SVENSK ÖVERSÄTTNING: KALLE KEIJONEN
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Folkverkstan 2020-2022

– Pohjola-Nordenin kestävän kehityksen projekti

M

aailman luonnonsäätiö
(WWF) on laskenut ihmiskunnan "ekologisen jalanjäljen" maan päällä. Laskelma osoittaa,
kuinka paljon maa-alaa tarvitaan
kaiken kuluttamamme tuottamiseksi
ja muodostuneen jätteen absorboimiseksi. Tulos osoittaa, että me elämme
ja kulutamme reilusti yli varojemme.
Tarvitsisimme jatkossa ainakin kolmen
maapallon edestä maa-alaa turvaamaan nykyiset kulutustottumuksemme.
Jokainen meistä voi omalla panoksellaan
muuttaa kulutustottumuksiaan kestävän kehityksen suuntaan. Mutta myös
kunnilla ja kansalaisjärjestöillä on tärkeä
rooli tilanteen parantamiseksi.

Tee-se-itse-työpajoja
kuntalaisille

Pohjola-Norden on aloittanut yhteistyössä Norrbottenin Föreningen
Nordenin kanssa syksyyn 2022 ulottuvan hankkeen nimeltä Folkverkstan,
tee-se-itse-työpaja. Hankkeeseen
on myönnetty EU:n Interreg Nord
rahoitus ja kansallista rahoitusta
Suomeen on saatu Lapin liitolta,
Pohjoiskalottineuvostolta ja Oulun
kaupungilta. Folkverkstan projek14
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ti-idean lähtökohtana on YK:n kestävän
kehityksen julistus ”Agenda 2030”.
Tämän julistuksen tavoite 12 sisältää
muun muassa kotitalouksien kestävät
kulutustottumukset.
Tavoitteena on, että tee se itse – paja
”Folkverkstan” sijaitsee helposti saavutettavissa paikoissa, esimerkiksi kirjaston, asukastuvan tai kierrätyskeskuksen
yhteydessä. Korjaaminen on tarpeen
kaikenlaisille arkipäivän esineille, kuten
vaatteille, polkupyörille, kodin pienkoneille ja ulkona käytettäville esineille.
Alkuvaiheessa Oulussa yhteistyötä on
tarkoitus aloittaa kaupungin asukastupien kanssa.

Käsityötaidot takaisin
kunniaan

Folkverkstanin esihankkeessa saatiin
ideaa siitä, miten Folkverkstan voi
toimia yhteisöpalveluna. Oppiakseen
aiemmista samanlaisista hankkeista
tehtiin viime vuonna opintomatkoja
mm. Göteborgin Fixotekiin ja polkupyörien korjauspalveluun sekä Oulun
kestävän kehityksen keskukseen ja Iin
Micropolikseen, joita täydennettiin
myöhemmin myös kontakteilla PohjoisNorjaan. Osoittautui, että monia hyviä

kestävän kehityksen hankkeita on
menossa. Useissa ensisijaisena päämääränä on työttömien työllistäminen.
Folkverkstan-hankkeessa pyritään
palvelemaan kaikkia kuntalaisia.
Oulu-opistolla tulee olemaan keskeinen rooli, kun toimintaa suunnitellaan
yhteistyössä asukastupien kanssa. Tee se
itse - pajoissa on käytettävissä työkaluja
ja tietotaitoa, joiden avulla kaikki voivat
itse korjata laitteita. Tarkoituksena on,
että meistä jokainen halukas voi saada
opastusta, jotta voimme itse korjata
tavaroitamme tai vaatteitamme sen
sijaan, että heittäisimme ne menemään.
Siten eri alojen käsityöosaajat saavat
mahdollisuuden toimia resursseina
uuden oppimisessa. Monilla meistä
nämä taidot puuttuvat tai ne ovat

Tavoitteena on, että
tee se itse – paja
”Folkverkstan” sijaitsee
helposti saavutettavissa
paikoissa, esimerkiksi
kirjaston, asukastuvan
tai kierrätyskeskuksen
yhteydessä.

päässeet ruostumaan. Myös kestävän
kehitykseen ja kulutukseen liittyviä
luentoja, tapahtumia ja seminaareja
tullaan järjestämään projektin aikana.

Yhteistyöhanke

Folkverkstanin yhtenä päämääränä on
rajat ylittävä yhteistyö Pohjoiskalotilla.
Tarkoitus on levittää tietoa hyvistä
käytännöistä Pohjois-Suomen, PohjoisRuotsin ja myös Pohjois-Norjan
välillä. Vaikka Norja ei ole mukana
EU-rahoituksen piirissä, on siellä
jo nyt kiinnostusta osallistua jollain
tavalla Folkverkstanin toimintaan.
Lapin liitto, joka on myöntänyt kansallista rahoitusta, hallinnoi tässäkin
hankkeessa laajaa aluetta Utsjoelta
Kokkolan seudulle asti. Hankkeesta oli
alun perin kiinnostunut Oulun lisäksi
myös Iin kunta, mutta sen jättäydyttyä
pois, tarjoutuu nyt mahdollisuus jollekin
toiselle pohjoisen Suomen kunnalle
tulla mukaan. Käynnistyviä Pilottitoimintoja on tarkoitus esitellä ja arvioida projektin kuluessa. Päämääränä
on kehittää malli, jota kaikki kunnat ja
yhteisöt voivat hyödyntää tulevaisuudessa kestävän kehityksen työssään.
TEKSTI: JAN KEMI & ASKO PIETARILA
KUVAT: PIA JÄGSTRAND & ASKO PIETARILA
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Kuva Tanskan Norden-yhdistyksen 100-vuotisjuhlasta, jonka Tanskan yleisradioyhtiö näytti suorassa lähetyksessä. Kuva: Agnete Schlichtkrull

Meningen med föreningen
Föreningarna Norden i Danmark,
Norge och Sverige grundades
1919 och markerade i fjol sina 100
aktiva år. 2022 är det Islands tur
och 2024 fyller Pohjola-Norden
100 år. Vad ska föreningarna syssla
med efter att de firat sitt första
framgångsrika sekel?

F

ör att ge underlag för en
diskussion om framtiden gav
FNF (Föreningarna Nordens
förbund) ut en jubileumsskrift, Meningen med föreningen, som
ger bakgrund till föreningarna Nordens
betydelse för folkväldet i Norden.
FÖRENINGARNA NORDEN representerar
medborgarna i det finmaskiga nätverk
som den svenska statsvetarprofessorn Nils
Andrén kallade för spindelvävsnordismen.
Föreningarna Nordens uppgift sedan 100
år tillbaka är att sprida kunskap om den
nordiska gemenskapen, bilda opinion och
påverka beslutsfattare. Ingenting tyder
på att den uppgiften blir överflödig i
framtiden.
NORDISK GEMENSKAP ÄR förvisso en känslofråga för många, men det borde vara en
förnuftsfråga för betydligt fler. Det finns
ett mervärde i att agera tillsammans på
nordisk nivå. Hygge-nordismen (sällskapsnordismen) och reform-nordismen
(den politiskt inriktade nordismen) ute18
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sluter inte varandra, utan ryms bra under
samma tak. Norden är något före både
hjärta och hjärna.
I SIN ARTIKEL Hundra år av nordism analyserar professor Peter Stadius (CENS,
Helsingfors universitet) Föreningarna
Nordens betydelse för folkväldet och
skapandet av en demokratisk tradition i Norden. Stadius kommer också
med förslag till Föreningarna Nordens
framtida positionering och profilering.
Han rekommenderar bland annat att
Föreningarna fokuserar på regionala
samarbeten över nationsgränserna
(Torneå-Haparanda, Kvarkenområdet
och Skärgården, Öresundsregionen och
Skagerackregionen) och att man satsar
ännu mer på kulturnordismen, som är
det mest framgångsrika nordiska samarbetsområdet. Stadius lyfter även fram
näringslivsnordismen och uppmanar ungdomarna att ta över medborgarrörelsen.
KOLLEGAN KLAUS PETERSEN problema-

tiserar begreppet nordiska värderingar,
som ofta påstås stå som grund för den
unika gemenskapen mellan de nordiska
länderna. Är den värdegrund vi så gärna
lyfter fram unikt nordisk eller har vi
helt enkelt varit framgångsrika med att
förvalta och förädla universella humana
värderingar? Petersen betonar att det som
vi kallar nordiska värderingar (jämlikhet,
jämställdhet, representativ demokrati, tillit

med mera) är resultat av stor möda och
även kamp. Därför räcker det inte med att
bara tala om värderingarna, utan de ska
också praktiseras till vardags.
FÖR ATT DET NORDISKA SAMARBETET i
framtiden ska fungera effektivt och för
att Norden utåt ska framstå som en
enhet, eller bli världens mest integrerade
region som de nordiska statsministrarnas ambition lyder, krävs att vi känner
varandra bättre. För att vi ska lära oss
mer om varandras samhällen behövs en
nordisk offentlighet. Massmedia tycks
vara ointresserat av att i nämnvärd grad
bidra till en sådan offentlighet – en
Skavlan gör ingen sommar – och därmed
frågas vem som ska göra en avgörande
insats. Redaktör Hilde Sandvik, som
driver Broen.xyz, frågar sig om inte
Föreningarna Norden borde åtaga sig att
skapa en arena för nordisk offentlighet.
JUBILEUMSSKRIFTEN MENINGEN med föreningen ger förvisso de historiska ramarna
för Föreningarna Nordens 100-åriga
verksamhet, men ambitionen är framför
allt att lyfta fram några centrala frågor
med tanke på framtiden. Förhoppningsvis
väcker artiklarna diskussioner som bär
längre än enbart jubileumsåren.
HENRIK WILÉN

Yhdistyksen
merkitys ja tarkoitus
Norden-yhdistykset Tanskassa,
Norjassa ja Ruotsissa perustettiin 1919 ja ne viettivät siten
viime vuonna 100-vuotisjuhliaan.
Vuonna 2022 on Islannin ja vuonna
2024 on Pohjola-Nordenin vuoro
juhlistaa ensimmäistä menestyksellistä vuosisataansa.

P

ohjustaakseen keskustelua
tulevaisuuden toiminnasta
Norden-yhdistysten liitto julkaisi juhlajulkaisun, Meningen
med föreningen, joka käsittelee muun
muassa yhdistysten merkitystä kansanvallan muokkaamissa.

edustavat kansalaisia tiheässä pohjoismaisessa yhteistyöverkostossa. Ruotsalainen valtiotieteen
professori Nils Andrén kutsui tätä
verkostoa pohjoismaiseksi hämähäkkiverkoksi. Yhdistykset ovat sadan vuoden
aikana levittäneet tietoa pohjoismaisesta
yhteistyöstä, pyrkineet muokkaamaan
yleistä mielipidettä sekä vakuuttamaan
päättäjiä yhteistyön merkityksestä. Tämä
tehtävä on tärkeä vastaisuudessakin.

NORDEN-YHDISTYKSET

POHJOISMAINEN YHTEISÖLLISYYS ON

toki monelle tunnekysymys, mutta sen
tulisi olla järkikysymys yhä useammalle.
Toiminta yhteispohjoismaisella tasolla
luo lisäarvoa kaikille osallistujille. Niin
sanottu hygge-nordismi (kulttuuririentoihin ja viihtyvyyteen keskittyvä
toiminta) ja reformi-nordismi (yhteiskunnallisiin uudistuksiin tähtäävä toiminta) eivät sulje pois toisiaan. Pohjola
on sekä sydämen että järjen asia.

JUHLAJULKAISUN JUTUSSAAN professori Peter Stadius (CENS, Helsingin
yliopisto) analysoi Norden-yhdistysten
merkitystä kansanvaltaisen ja demokraattisen perinteen luomisessa Pohjoismaissa.
Stadius esittää myös ehdotuksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Hänen mielestään yhdistykset voisivat esimerkiksi
panostaa alueelliseen yhteistyöhön
yli valtiorajojen (Tornio-Haaparanta,
Merenkurkun alue, Itämeren saaristot,
sekä Juutinrauman alue ja Skagerackin

alue). Kulttuuriyhteistyöhön voisi myös
panostaa enemmän, onhan se vuosien
varrella osoittautunut olevan kaikkein
menestyksellisin yhteistyöalue. Stadius
korostaa myös elinkeinoelämän pohjoismaista yhteistyötä sekä kehottaa nuoria
valtaamaan kansalaisjärjestön.
PROFESSORI KLAUS PETERSEN (Syddansk
Universitet, Odense) toteaa puolestaan,
että pohjoismainen yhteiskuntamalli
rakentuu lähes itsestään selville arvoille.
Mutta mitä pohjoismaiset arvot oikeastaan ovat? Ovatko ne ainutlaatuisia ja
ominaisia Pohjolalle?

Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä on
yhä tärkeämpää ymmärtää pohjoismaista naapuria. Vallan keskittyessä
maailmalla on uudelle alueellistumiselle
kysyntää. Vallan keskittyminen antaa
mahdollisuuden uudelle alueellistumiselle. Pohjoismainen malli, jota ylistetään
Pohjoismaiden Neuvoston juhlapuheissa
tai Norden-yhdistysten kokouksissa, pohjautuu perustavanlaatuiseen arvostukseen
– luottamukseen, Sandvik kirjoittaa.
HENRIK WILÉN

etteivät demokratia, tasa-arvo, tasavertaisuus,
luottamus ynnä muut ole yksinomaan
pohjoismaisia. Demokratiaa on myös
muualla maailmassa, pohjoismainen
sosiaalipolitiikka on tuotu Saksasta
eikä suvaitsevaisuudella, luottamuksella ja yhteisöllisyydellä ole juuria
Pohjolassa. Nämä arvot ovat suurimmassa määrin yleismaailmallisia.
Mutta ei se tee niistä vähemmän
merkityksellisiä. Erityistä Pohjolalle
on miten yhteiskuntamme käsittelevät näitä arvoja, miten niitä on
vaalittu Pohjolassa.

ON HELPPOA TODETA,

sanotut pohjoismaiset arvot eivät ole itsestään
selviä. Ne ovat arvoja, jotka
olemme omaksuneet ja ne ovat
syntyneet poliittisen ja sosiaalisen
taistelun kautta. Jotta arvot, jotka
leimaavat yhteiskuntiamme ovat
myös tulevaisuudessa merkityksellisiä, tulee niistä luonnollisesti
keskustella, mutta ensisijaisesti
niitä tulee myös harjoittaa ja
noudattaa.

SEN VUOKSI NIIN

Norjan
Norden-yhdistyksen varapuheenjohtaja,
puolestaan peräänkuuluttaa yhteispohjoismaista julkisuutta, jotta ymmärtäisimme paremmin toisiamme. Pohjolan
läpi käytävä keskustelu opettaa meitä
analysoimaan itseämme ja ratkaisemaan
muutokset yhdessä.

TOIMITTAJA HILDE SANDVIK,

Kannen layout: Per Arnoldi
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Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö toimii Oulussa

R

uotsissa asuu yli 720 000
ihmistä, joilla on vähintään
yksi isovanhempi Suomesta.
Meillä Suomessa asuu lisäksi
satojatuhansia ihmisiä, jotka ovat
asuneet Ruotsissa. Faktisesti ruotsinsuomalaisen taustan omaavia ihmisiä on
yli miljoona. On toki huomattava, että
ruotsinsuomalaisuus on 2000-luvulla
jotain aivan muuta kuin 1970-luvulla,
kun Volvojen armadat toivat nuoret
(pääosin) työläisperheet synnyinsijoilleen Suomeen kesälomille. Valtaosa
Ruotsiin 1960- ja 70-luvuilla muuttaneista on nyt eläkeiässä. Aina kun
puhutaan näin suurista väestöryhmistä
ja historiallisesti pidemmän aikavalin
tapahtumista, on varottava yleistämisiä
ja tasapäistämisiä, mutta nykyään voidaan toki todeta, että useimmat ruotsinsuomalaisen taustan omaavista yksilöistä
ovat asuneet ikänsä Ruotsissa, pääosin
ruotsinkielisinä ja suhteet Suomeen
ovat useimmiten peräisin lapsuudesta ja
oman perheen sisäpiirin parista. Suhde
Suomeen, suomalaisuuteen ja myös
ruotsinsuomalaisuuteen on erilaista, jos
olet asunut lapsesta saakka Ruotsissa.
Omat, henkilökohtaisesti solmitut
Suomeen saattavat olla hyvinkin niukkoja. Vahva sisäinen tunneside saattaa
silti olla olemassa, Suomi saattaa tuntua
kadotetulta mantereelta tai puuttuvalta
palapelin palaselta identiteetissä.
TÄMÄN TYHJIÖN TÄYTTÄMISEKSI ON

perustettu Ouluun Ruotsinsuomalainen
kulttuurilähetystö eli Sverigefinska
kulturambassaden. Keskiössä on residenssitoiminta Oulussa, jossa ruotsinsuomalaiset kulttuurialan toimijat voivat
vierailla, työskennellä ja samalla saada
niin sanotun kotisataman Suomeen.
Yleisötapahtumilla saadaan myös
paikallista näkyvyyttä. Tästä esimerkkeinä kulttuurilähetystön avajaiset
loppuvuonna 2019, johon osallistuivat
toimittaja/kirjailija Thella Johnson sekä
muusikko Love Antell. Tammikuussa
2020 Oulun Pohjola-keskuksen tiloissa
vieraana oli Lina Puranen ja aiheena
oli Ruotsissa kohua herättänyt tv-sarja
Kova työ. Maaliskuussa Ouluun saapuu
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konsertoimaan Anna Järvinen, joka
osallistuu myös keskustelutilaisuuteen
ruotsinsuomalaisuudesta Oulun kaupunginkirjastolla 18. maaliskuuta allekirjoittaneen sekä Verbal-kustantamon
Kristian Borgin kanssa.
SVERIGEFINSKA
KULTURAMBASSADEN

RUOTSINSUOMALAINEN
KULTTUURILÄHETYSTÖ
www.ambassaden.fi

TOIMIESSANI VIIMEISEN kymmenen

vuoden aikana erilaisissa tehtävissä
Suomen, Ruotsin ja ruotsinsuomalaisuuden välisissä verkostoissa eräs kysymys on noussut toistuvasti esille:
käytännön instanssien ja resurssien
puute, joilla tuettaisiin spesifisesti
ruotsinsuomalaisuutta. Kulttuuripuolella
eräs tekijä on rakenteiden puute;
Hanasaaren kulttuurikeskus Espoossa
ja Tukholman Suomi-instituutti ovat
lähes ainoita toimijoita. PohjolaNordenin toiminnan parissa on ilahduttavasti näkynyt viimeisinä vuosina
myös uutta ruotsinsuomalaisuutta,
kuten kirjailija Eija Hetekivi Olsson.
Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö
tekee läheistä yhteistyötä PohjolaNordenin ja Oulun Pohjola-keskuksen
kanssa. Myös kaksikielisessä Suomessa
ruotsinsuomalaiset on pitkälti ollut
käyttämätön kortti, joka tarjoaa uuden
näkökulman ruotsin kieleen ja vähemmistökulttuuriin myös itäisen ja pohjoisen Suomen lähtökohdista, jotka ovat
myös keskeisiä ruotsinsuomalaisuuden
lähtöalueita.

sukupolvesta on noussut lukuisia eturivin
taiteilijoita ja kulttuurialan vaikuttajia,
kuten Kent-yhtyeen jäsenet ja kirjailija
RUOTSINSUOMALAISTEN TOISESTA

Susanna Alakoski. Sortumatta yleistämisiin voidaan todeta, että toisella
sukupolvella, etenkin luovilla aloilla
työskentelevillä on voimakas sisäinen,
subjektiivinen tunne omasta taustasta
ja tarve työstää ja ylläpitää yhteyttä
myös Suomeen ja omaan (ruotsin)
suomalaisuuteen. Ruotsinsuomalainen
kulttuurilähetystö toivottaa tervetulleiksi myös ensimmäisen sukupolven
ruotsinsuomalaiset kuin myös Suomessa
asuvat ruotsinsuomalaisen taustan
omaavat. Residenssiin on jatkuva haku
avoinna kotisivulla www.ambassaden.
fi. Tarkoitus on myös olla aktiivinen
toimija Oulu2026-hankkeessa, joka
tavoittelee eurooppalaista kulttuuripääkaupungin asemaa. Myös laajemassa
eurooppalaisessa kontekstissa toisen
siirtolaissukupolven panos on ollut
merkittävä, mutta vähemmän noteerattu. Esimerkinomaisesti populaarikulttuurin parista, Englannissa
irlantilaisperäiset muusikot ovat
Lennonista ja McCartneysta saakka
olleet yliedustettuja "englantilaisina"
muusikkoina. Meillä Suomessa kansainvälisesti merkittävin nykykirjailija on
Pajtim Statovci, joka on suomenkielinen kirjailija, mutta jonka tuotannossa
ja lähtökohdissa on nähtävissä toisen
sukupolven kokemus.
RUOTSINSUOMALAISEN KULTTUURILÄHETYSTÖN tapahtumat ovat aina kaksikielisiä.

Loppuvuodelle 2020 on myös luvassa
teatteriohjaaja/kirjailija Anna Takasen
vierailu, joka on kirjoittanut romaanin isänsä kokemuksista sotalapsena
(Sörjen som blev, ilmestynyt suomeksi
helmikuussa 2020: Suru joka jäi). Muita
teemoja on tarjolla meänkielisyydestä,
ruotsinsuomalaisesta musiikki-ihmeestä,
elokuvista, sarjakuvista, ensimmäisen
sukupolven muuttokokemuksista sekä
kesälle 2021 näkyvää katutaidetta.
KAI LATVALEHTO

”Sortumatta yleistämisiin voidaan todeta,
että toisella sukupolvella, etenkin luovilla
aloilla työskentelevillä on voimakas
sisäinen, subjektiivinen tunne omasta
taustasta ja tarve
työstää ja ylläpitää
yhteyttä myös Suomeen
ja omaan (ruotsin)
suomalaisuuteen.”

Kai Latvalehto
Syntynyt Oulussa 1967, varttui
Göteborgissa, kunnes perhe palasi
Ouluun 1980-luvulla.
Aknestik-yhtyeen kitaristi.
Päähenkilö Mika Ronkaisen dokumenttielokuvassa Laulu koti-ikävästä (2013).
Vuoden ruotsinsuomalainen 2013.
Väitteli tohtoriksi ruotsinsuomalaisesta
toisen sukupolven identiteetistä 2018
(Åbo akademi).
Väitöskirjaan pohjautuva ruotsinkielinen
Finskt blod, svenskt hjärta ilmestynyt
maaliskuussa 2020 Ruotsissa Verbalkustantamon kautta.

KUVA: AJ SAVOLAINEN

Ensimmäinen residenssivieras Thella Johnson.

Ruotsinsuomalainen muusikko Love Antell.
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Hur mår Norden?
KJELL NILSSON, DIREKTÖR NORDREGIO

S

tate of the Nordic Region
tar temperaturen på samtliga
kommuner och regioner i
Norden vad gäller befolkningsutveckling, arbetsmarknad och
ekonomi. De olika regionernas potential sammanvägs i ett regionalt utvecklingsindex som traditionellt toppas av
huvudstadsregionerna, men även Åland
och regioner som Österbotten och
Varsinais-Suomi hävdar sig bra i en
nordisk jämförelse.

Lägsta födseltalen någonsin

Sedan 1990 har Nordens befolkning
ökat med 18% och är nu uppe i 27,3
miljoner invånare. Men skillnaderna
är relativt stora mellan länderna. För
Danmark och Sverige beror folkökningen huvudsakligen på immigrationen som svarat för ungefär dubbelt
så stor andel av överskottet som den
naturliga folkökningen. För Finland,
som har haft den minsta ökningen
med drygt tio procent, har immigrationen och den naturliga folkökningen
svarat för lika stora andelar. Island,
med en folkökning på hela 40%, har
däremot haft mer än dubbelt så stor
naturlig ökning som på grund av
nettoinvandring.
ATT ÖKNINGEN ÄR störst i huvudstadsregionerna och de större städerna och att
de äldres andel av befolkningen ökar är
trender som har pågått under en längre
tid. Däremot är det mindre känt att de
nordiska befolkningarna är mest mobila
i Europa, i nivå med USA, Canada och
Australien och klart före övriga europeiska länder. 13-16% av befolkningen
skiftar bostadsort varje år med Finland
i topp följt av Danmark och Island.

nytt är att nativiteten faller trots att vi i Norden har
världens mest generösa villkor för småbarnsföräldrar. Den är lägst någonsin i
modern tid i Finland (1,4), Island (1,7)
och Norge (1,5). Endast Färöarna har
över 2,1 barn per kvinna i fertil ålder
vilket är gränsen för vad som behövs
att hålla befolkningen konstant genom
naturlig tillväxt. En viktig orsak till att
nativiteten faller är att kvinnorna blir
äldre när de får sitt första barn. Idag

VAD SOM OCKSÅ ÄR

22

Pohjola-Nordenin lehti nro 1 | 2020

är medelåldern för en förstföderska i
Norden 30 år, vilket kan jämföras med
att den så sent som 1971 var under 24
år.
SAMTIDIGT FORTSÄTTER andelen äldre
att öka. I Danmark, Finland och
Sverige är andelen 65+ större än
andelen barn 0-14 år, i Norge är grupperna ungefär lika stora medan Island
liksom Färöarna och Grönland har en
större barn- och ungdomsbefolkning.
Färöarna och Island väntas följa resten
av Norden med ett skifte omkring
2030, medan Grönland sticker ut på
grund av fortsatt hög fertilitet men
framför allt genom cirka tio år kortare
medellivslängd.
SEDAN 1990 HAR den förväntade livslängden ökat för både män och kvinnor, men gapet har minskat och är nu
nere på två till tre år. Bland kvinnor
är medellivslängden högst, drygt 85
år, i Österbotten i Finland och i den
tidigare regionen Sogn og Fjordane i
Norge. För män är den högst, knappt
82 år, i Kronoberg i Sverige. Generellt
har urbana regioner och regioner
med universitet högre nivåer på
medellivslängden.

och lägre
födseltal leder till dystra framtidsutsikter för den så kallade äldreförsörjningskvoten, dvs. andelen äldre i
förhållanden till dem som befinner
sig i arbetsför ålder. Eftersom vi blir
allt friskare längre upp i åren och
det normalt är under de sista femton
levnadsåren som vårdbehovet är störst
räknar man numera med ”Prospective
old age dependency ratio” – dvs. den
andel av befolkningen som i genomsnitt förväntas ha mindre än femton
år kvar att leva i förhållande till resten
av befolkningen bortsett från dem som
är 0-14 år. Värst är situationen i norra,
östra och centrala Finland och i norra
Sverige, medan de flesta kommunerna
med en låg andel äldre finns på Island
och i Norge. Annars är det huvudstäderna och andra storstäder som har
lägst framtida äldreförsörjningsbörda.

ÖKANDE MEDELLIVSLÄNGD

Brist på arbetskraft största
hotet mot den nordiska
välfärdsmodellen

EU:s mål är 75% sysselsättningsgrad
år 2020. Nordens genomsnitt låg
redan 2018 på 79,4% jämfört med
EU:s 67,7%. Högst är sysselsättningen
på Färöarna och Island, men även
Jämtland i Sverige har liksom Färöarna
och Island en sysselsättningsgrad över
85%. Höga tal finns också i huvudstadsregionerna, speciellt i kranskommunerna till Stockholm, Köpenhamn
och Reykjavik. Samtliga regioner i
Sverige och Danmark har över 75%
sysselsättning.
MEDAN BEFOLKNINGEN totalt sett väntas
stiga med 8% fram till 2040 är stigningen mer moderat för dem i åldersgruppen 15-64 år, dvs. den potentiella
arbetsstyrkan. Den är dessutom långt
ifrån jämnt fördelad. På Grönland
förväntas arbetsstyrkan att minska
med 16,2% vilket är exakt lika mycket
som den ökar med i världen som
helhet. Även på Färöarna, i Danmark
och Finland förväntas den potentiella
arbetskraften att minska, medan den
ökar i Sverige, Norge, Island och på
Åland.
PÅ KOMMUNAL NIVÅ förväntas åldersgruppen 15-64 år att minska i 90%
av alla finska och 80% av alla danska
kommuner. Mest minskar den i rurala
och befolkningsmässigt små kommuner, framför allt i Finland men även
i Norrlands inland. Starkast ökning
finner man i huvudstadsområdena och
i större städer som Göteborg, Umeå,
Aarhus, Ålborg, Åbo och Tammerfors.
Dessutom ökar den i hela Skåne
oavsett typ av kommuner och längs
Västkusten liksom i flertalet norska
kustkommuner.

är således en
stor framtida utmaning, inte minst på
grund av att den nordiska välfärdsstaten huvudsakligen finansieras av
skatteintäkter från den del av befolkningen som är i arbetsför ålder. Om
antalet pensionärer växer alltför kraftigt
i förhållande till dem som arbetar eller
om många i arbetsför ålder inte bidrar

BEHOVET AV ARBETSKRAFT

med skatteintäkter, går ekvationen
helt enkelt inte ihop. Dessutom kan vi
redan nu se brist på personal inom vissa
yrkesgrupper, till exempel vårdpersonal.
YTTERLIGARE ETT PROBLEM är att Norden
har få outnyttjade resurser eftersom
vi har så hög sysselsättning hos båda
könen. Det betyder att invandring,
primärt från utom-europeiska länder,
är den stora reserven och en speciellt
viktig resurs i rurala glest befolkade
regioner. Det är emellertid viktigt att
understryka att invandring aldrig kan
fullt ut kompensera för en åldrande
befolkning, och att förutsättningen för
att den ska ge en positiv effekt är att
folk snabbt kommer i arbete.
ETT ANNAT SÄTT att hantera bristen på
arbetskraft är automatisering. Den
mest vedertagna indikatorn ”risk för
automatisering” är emellertid delvis vilseledande. Man skulle lika gärna kunna
säga ”chans till automatisering”. Bara
för att arbetsuppgifter kan automatiseras behöver det inte nödvändigtvis
betyda att de blir automatiserade och
att det leder till lägre sysselsättning.
Arbetskraften anpassar sig och använder ofta den tid som automatisering av
rutinjobb sparar till att investera i aktiviteter som leder till ökad produktivitet.

den mest til�lämpade metoden utvecklad av de båda
Oxfordekonomerna Carl Benedikt Frey
och Michael Osborne bedöms 32,1%
av alla jobb i Norden tillhöra kategorien ”i hög risk för automatisering”
under de kommande 20 åren. Högst
bedöms risken vara på Färöarna och i
Danmark, medan den är lägst i Sverige
och Norge.

GENOM ATT TILLÄMPA

KOMMUNERNA MED de

högsta talen
finner man på landsbygden och de
utmärks av att stora delar av arbetsstyrkan är avhängig av en speciell
verksamhet som bedöms som lätt att
automatisera, till exempel snickeriarbeten i Pyhäntä och mejeriprodukter
i Lestijärvi, båda små kommuner i
Finland med 58% respektive 57%, eller
maskinoperatörer i Gnosjö i Sverige
med 51% andel av jobben.
omkring 15% finner man
hos mindre norska kommuner som
Rælingen och Utsira och i Vårdö på
Åland. Gemensamt för dem är att de
alla är mindre landsbygdskommuner

LÄGST,

med en hög andel jobb inom hälsooch sjukvård, barnomsorg och utbildning, vilket delvis ställer resonemanget
om ett digitaliseringsgap mellan stad
och land i en ny dager. Man kan emellertid fråga sig om det inte just är inom
vårdsektorn som nästa stora digitaliseringsvåg kommer att ske.

Den sociala sammanhållningen utmanas av ökade
inkomstskillnader

2018 uppgick Nordens samlade bruttonationalprodukt (BNP) till 1,64
biljoner dollar motsvarande världens
tolfte största ekonomi. Sveriges är
störst med en tredjedel av Nordens
totala BNP, därefter kommer Norge
med en fjärdedel, Danmark med drygt
21,3% och Finland med 16,3%. Island,
som har haft den starkaste ekonomiska
tillväxten på senare år bidrar med 1,6%.
Även Grönland och Färöarna har stigit
och bidrar med 0,16% vardera.
BNP per capita är för alla nordiska länder högre än det europeiska
genomsnittet. Mätt i hushållens
köpkraft ligger Norge i topp följt av
Island, Danmark, Sverige och Finland.
Trenden är att den ökar snabbast i
Island och Danmark, medan Finland
är det enda land där den har fallit
sedan 2011. Liksom i Europa i övrigt
är det huvudstadsregionerna som har
högst BNP per capita, framför allt på
grund av att de har en koncentration av
finansiell aktivitet och tillväxt, medan
de lägsta värdena finns på landsbygden
i Finland och Sverige.
HÖG BNP PER CAPITA behöver inte nödvändigtvis innebära höga inkomster för
hushållen eftersom bara en del av de
regionala inkomsterna stannar i regionen medan resten löper ut, framför allt
till de finansiella metropolerna i form
av skatter och vinster till ägare utanför
regionen. I nordiska regioner stannar
ungefär hälften av bruttoregionalprodukten kvar som disponibel inkomst
för hushållen vilket är lägre än genomsnittet i Europa.

hur hushållens disponibla inkomster har ändrats mellan
2011 och 2017 visar en slående skillnad
mellan Finland, inklusive Åland, och
Norden i övrigt. I nära hälften av alla
kommuner i Finland har hushållens
disponibla inkomster minskat, samtidigt som den har ökat i samtliga kommuner i Danmark, Island, Norge och

EN JÄMFÖRELSE AV

Sverige. Störst är fallet i småkommuner
som Vimpeli, Rautjärvi och Pukkila.
Högsta disponibla inkomsten bland
Nordens kommuner har hushållen
i Danderyd, en grannkommun till
Stockholm, som har åtta gånger mer att
disponera över jämfört med invånarna
i Grundarfjarðarbær på Island som är
den kommun som har lägst disponibel
inkomst i Norden. Stora inkomstskillnader leder till ökad segregation såväl
inom regioner som kommuner vilket
utgör ett allvarligt hot mot den sociala
sammanhållningen i Norden.
tagit betydligt längre
tid för Finland att återhämta sig efter
den finansiella krisen som ju drabbade
landet hårt, med bland annat Nokias
tillbakagång och svårigheterna för
skogs-, massa- och pappersindustrin.
Även medlemskapet i Europeiska
centralbanken kan ha försvårat återhämtningen, även om Danmark, som
också har en valuta som följer Euron,
inte drabbats av samma recession.
Andra medverkande faktorer är kraftig
utflyttning från landsbygden och ökad
arbetslöshet.

DET HAR ALLTSÅ

NORDEN HAR jämförelsevis små
inkomstskillnader men liksom i de
flesta OECD-länder har dessa ökat
sedan 1990-talet. Mest ökar de i
Danmark och Sverige som båda sedan
år 2000 har haft en snabbare ökning av
inkomstklyftorna jämfört med genomsnittet i OECD medan de i Norge och
Finland har ökat i samma takt som
OECD:s genomsnitt. På Island har
gapet till och med minskat, huvudsakligen som en konsekvens av finanskrisen 2008-2011 som ju även drabbade
Island särskilt hårt.
PÅ REGIONAL OCH LOKAL NIVÅ ökade

inkomstskillnaderna mellan 2011 och
2017 snabbast i huvudstadsområdena
och i norska och svenska landsbygdskommuner. I en fjärdedel av kommunerna har inkomstgapet emellertid
minskat. Huvuddelen av dessa återfinns
i Finland på grund av recession, utflyttning och åldrande befolkning.
Störst är inkomstskillnaderna i
Sverige och Grönland, minst i Norge
och Färöarna. De högsta Ginikoefficienterna, som är det mått som
normalt används för att beskriva
inkomstskillnader, finns i kommuner
i huvudstadsregionerna. Danderyd
och Gentofte utanför Köpenhamn har
Pohjola-Nordens tidskrift nr 1 | 2020
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nästan dubbelt så höga värden som
det nationella genomsnittet. Även
vissa områden på Grönland sticker ut.
Motsatt är Norge det land som har
minst inkomstskillnader, framför allt
beroende på att man har få hushåll med
riktigt låga inkomster, men heller inte
så många med riktigt höga.

del av Norges ekonomiska och utbildningsmässiga resurser, till skillnad från
exempelvis den danska huvudstadsregionen som även omfattar Bornholm. Till
gengäld gynnas Köpenhamnsregionen
av arbetskraftspendlingen från Skåne
som bidrar till den ekonomiska tillväxten på den danska sidan gränsen.

Oslo toppar och isländska
regioner går mest framåt

DE INTERMEDIÄRA REGIONERNA

I år är tredje gången som State of the
Nordic Region innehåller ett Regional
Potential Index som sammanfattar
utvecklingen befolkningsmässigt, på
arbetsmarknaden och ekonomiskt. En
nyhet är att i den här versionen jämför
vi regionerna inom tre kategorier;
urbana, intermediära och rurala enligt
en typologi utvecklad av Eurostat.
som den
region i Norden som har den största
potentialen följd av huvudstadsregionerna i Danmark, Sverige, Island och
Finland. Utmärkande för samtliga är
att de har lägst äldreförsörjningskvot,
högst andel välutbildade, högst bruttoregionalprodukt per capita och högsta
FoU-investeringarna per capita. Oslo
står ut som den främsta regionen framför allt på grund av dess ekonomiska
styrka och en gynnsam befolkningsutveckling. Men det skall också sägas
att Oslo gynnas av att regionen är lika
med Oslo kommun vilket innebär att
man på en förhållandevis liten geografisk yta har koncentrerat en betydande

OSLO TOPPAR RANKINGEN
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utmärks
av stark demografisk men svagare
ekonomisk utveckling. Ett undantag
är Uppsala som med sin sjätteplats
omedelbart efter huvudstadsregionerna toppar listan i denna kategori.
Uppsalas framgångar beror dels på
dess universitet och en stark biovetenskaplig forskning, dels på närheten
till Stockholm och Arlanda flygplats.
Uppsala följs av tre norska regioner;
Trøndelag, Vestland och Rogaland, som
är den intermediära region som har
den lägsta försörjningskvoten och den
högsta bruttoregionalprodukten per
capita. Lägst ranking bland de intermediära regionerna har Kymenlaakso,
medan Varsinais-Suomi var den region
som klättrade flest steg jämfört med för
två år sedan.

höga
rankingar finner man framför på
Island, i Nordnorge samt på Åland
och Färöarna. Landsbygdsregionerna
är framför allt starka vad gäller arbetsmarknaden, utmärkande är bland annat
hög sysselsättning, medan hög utflyttning och låg bruttoregionalprodukt

LANDSBYGDSREGIONER MED

per capita är svaga faktorer. Suðurnes
på Island är med sin åttondeplats den
högst rankade rurala regionen. Den
har, främst på grund av sin närhet till
huvudstaden Reykjavik, högst nettoinvandring och högst bruttoregionalprodukt per capita bland alla rurala
regioner. Även bland de rurala regionerna intar en finsk region jumboplatsen, nämligen Etelä-Savo som är den
region i Norden som har störst nettoutvandring, högst försörjningsgrad och
en av de svagaste ekonomierna.
är att
Färöarna tillsammans med de isländska
regionerna har förbättrat sina positioner sedan den senaste granskningen
för två år sedan, medan norska regioner backar något. Orsaker till detta är
framför allt den ekonomisk utvecklingen, förändringar på arbetsmarknaden och sjunkande FoU-investeringar.
Det största klivet uppåt sedan 2018 tas
av Austurland på Island som avancerar
12 steg i den totala rankingen, vilket
framför allt beror på en stark demografisk utveckling tack vare arbetskraftsinvandring på grund av den blomstrande
turismen och en aktiv politik för att
dra till sig inflyttare. Av alla regioner
är Blekinge i Sverige den som fallit
mest med 11 steg. Det är den region i
Norden som har den högsta ungdomsarbetslösheten och en av de lägsta bruttoregionalprodukterna per capita.

TRENDEN FÖR NÄRVARANDE

Kuva: Lightstock

HILLERØD
KESÄLEIRI
29.6.-4.7.
2020

HAKUAIKA PÄÄTTYY
27.4.2020!
Kesäleiri 11 -14 -vuotiaille edistää
pohjoismaista yhteenkuuluvuutta ja antaa
nuorille kestäviä ja arvokkaita elämyksiä.

Hae nyt!
www.pohjola-norden.fi

KUVA: DEREK THOMSON / UNSPLASH

Perheyhteyden vaaliminen
on tärkeää
Ystävyyssuhteiden ajattelemisessa verkostoina ja ystävinä
tuon verkoston muodostavina
solmuina ei ole mitään uutta.
Jokaisella meillä on ihmisiä, joita
tunnemme, ihmisiä, joita tunnemme tuttujen kautta ja niin
edelleen.
Kuuluisassa tutkimuksessaan
John Guare totesi, että suurin osa
ihmisistä on yhteydessä toisiinsa
keskimäärin vain kuuden tällaisen
solmun kautta. Tieto voi yllättää,
mutta kertoo siitä, miten tärkeitä
verkostot meille ovat: todennäköisesti saisit yhteyden Barack
Obamaan tai Xi Jinpingiin vain
kuuden ystäväsi ystävän ja heidän
ystävänsä kautta.
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O

len viime vuosina kohdannut
pari avainhetkeä, jotka ovat
laittaneet miettimään näitä
verkostoja.
Ensimmäinen niistä oli isäni kuolema
kymmenen vuotta sitten. Isä oli perheeni
keskushahmo, joka asetti aina "perheyhteyden vaalimisen" jonkinlaiseksi
korkeimmaksi päämääräksi. Vaikka siis
tehtävänä olisi jokin yleisesti vanhemmille tärkeä asia – vaikkapa hampaidenpesu illalla – isäni pään sai käännettyä
vielä yhdelle lautapelikierrokselle vetoamalla siihen, että jälkimmäinen tehdään
perheyhteyden vaalimisen nimissä.
Perheyhteyden vaaliminen on aktiivista
tekemistä. Tarkkana sanankäyttäjänä
isälle oli tärkeää, että asioita ei tehdä
perheyhteyden vaan sen vaalimisen
nimissä. Sillä tarkoitetaan korostaa, että

perheyhteys meidän välillämme on paitsi
biologinen tosiasia, myös asia, jota tulee
vaalia, pitää hyvänä, hoitaa ja suojella.
ISÄNI OMA ISÄ KUOLI, kun isäni oli nuori.
Kun kävimme joskus lapsena Seinäjoella
hänen haudallaan, muistan miettineeni
miten isä vielä jaksaa käydä moisen
aikaa sitten kuolleen ukkelin haudalla.
En ymmärtänyt sen olevan perheyhteyden vaalimista myös. Kun isäni sitten
yhtäkkiä kuoli, siskoni 5-vuotias poika
on joutunut käymään haudalla myös,
vaikkei koskaan ole nähnyt ukkiaan.
Aivan kuin itse kävin joskus lapsena
Seinäjoella. Nyt kun käymme isämme
haudalla, siskonpoika ei ymmärrä kostuvia silmäkulmiamme, ja omia kyyneleitäni lisää se, kun vasta nyt ymmärrän
isäni menetystä.

”Kun vaikkapa luen siskoni lapsille, huomaan
itse asiassa esittäväni omaa isääni. Hän luki
meille paljon eläytyen tarinoihin. Hän esimerkiksi teki suullaan äänitehosteita sopivissa
kohdissa ja eri henkilöillä oli erilaiset äänet ja
niin edelleen. Niin minäkin teen nykyään.”

on tässä
tapauksessa sukupolvet ylittävää. Siinä
kuljetetaan tarinaa perheestämme ja
sen jäsenistä. Ikävä kyllä tässä tapauksessa tuo tarina on vähän surullinen,
turhan nuorena kuolleiden isien tarina,
mutta se on tarina meistä. Se on meidän
perheyhteyttämme.
Samalla tavalla kaikki hyvät tarinat,
käytänteet ja tavat, joita isämme meille
ehti opettaa ovat tuota perheyhteyden
vaalimista. Kun vaikkapa luen siskoni
lapsille, huomaan itse asiassa esittäväni
omaa isääni. Hän luki meille paljon
eläytyen tarinoihin. Hän esimerkiksi
teki suullaan äänitehosteita sopivissa
kohdissa ja eri henkilöillä oli erilaiset
äänet ja niin edelleen. Niin minäkin
teen nykyään. Kun perheyhteyttä vaalii,
se kantaa hedelmää. Muistan esimerkiksi elävästi, kuinka lapsena pelasimme
isäni kanssa pöytäjääkiekkoa iltaisin.
Miten jännittäviä otteluita meillä
olikaan!

PERHEYHTEYDEN VAALIMINEN

KUN KERROIN TÄSTÄ muistosta joskus
hänelle, hän vähän häpeillen tunnusti
pelikertoja olleen ehkä yhden, koska
hän vihasi tuota peliä. Isäni oli onnistunut jonkinlaisessa vanhemmuuden
maksiimissa: mahdollisimman vähäisellä
vaivalla lapselle mahdollisimman paljon
turvallisia, hyviä muistoja lapsuudesta.
Isän kuolema teki kaikesta väliaikaista.
Oli paljon asioita, jotka olivat olleet
aina. Mikään niistä ei ollutkaan ikuista,
ei edes riittävän pitkäaikaista. Mikä
tahansa voi päättyä koska tahansa. Se
pätee mihin tahansa ihmissuhteeseen,
ystäviin ja sukulaisiin. Se tekee sitoutumisesta vaikeaa, mutta välttämätöntä.

”Vaikka yksi solmu
katkesi, muut solmut sen
ympärillä tiivistyivät ja
varmistivat, että vahinko
jäi mahdollisimman
pieneksi.”
KUVAAJA: ELLA VUOLASTO

PERHEYHTEYTTÄ JA YSTÄVYYSSUHTEITA

on vaalittava juuri siksi, että et aina voi
valita niiden kestoa. Kaikkien ihmissuhteiden ydintä on niiden vaaliminen
ja vain vaalimalla ihmissuhde muuttuu
jonkin arvoiseksi.
Kun isäni kuoli, yksi solmu verkostostani poistui. Koska olimme vaalineet
perheyhteyttämme aktiivisesti, tuon
solmun poistuminen ei kuitenkaan
katkaissut muita solmuja. Vaikka yksi
solmu katkesi, muut solmut sen ympärillä tiivistyivät ja varmistivat, että
vahinko jäi mahdollisimman pieneksi.
Vaikka reikä verkostossa oli suuri, se jäi
onneksi paikalliseksi.

Vaalimisen siirtyminen

Ensimmäinen lapseni syntyy toivottavasti terveenä ja iloisena maaliskuun
puolivälin tienoilla. Menneet kahdeksan
odotuskuukautta ovat olleet monella
tapaa ihmeellisiä. Hitaasti konkretisoituva ajatus omasta lapsesta on jo
muuttanut käsitystäni myös itsestäni
ja omasta paikastani maailmassa.
Osani ihmissuhteiden verkostossani
en nimittäin olekaan keskimmäinen,
kuten nuorehkona miehenä itseni olen
pitkälti maailmaan tähän asti asettanut.
En kudo ystävyyssuhteiden verkkoa
itselleni, vaan olen sitomassa siihen erityisellä langalla kiinni jonkun, joka on
lähes täydellisesti riippuvainen minusta
ja tietysti lapsen äidistä.
LAPSEMME ENSIMMÄISET ja

monet
pisimmistä ihmissuhteista rakentuvat
meidän kauttamme ja myötävaikutuksellamme. Jokainen ihmissuhteemme
on myös hänelle potentiaalinen ihmissuhde. Ystävämme voivat auttaa häntä
saamaan ensimmäisen kesätyöpaikan tai
oppimaan kitaransoittoa. Ystäviemme
lapsista taas voi tulla hänelle elinikäisiä
ystäviä. Jos tuemme häntä rakentamaan
hyvää suhdetta isovanhempiinsa, serkkuihinsa ja täteihinsä, se vaikuttaa hänen
itseymmärrykseensä positiivisesti.

Hänen ystäväpiirinsä taas kehittyy
edullisesti, jos teemme ahkerasti töitä
ja pystymme asumaan hyvällä alueella
ja viemään hänet harrastamaan kouluratsastusta ja golfia. Se voi auttaa häntä
tulevaisuudessa monella tapaa.
PERHEYHTEYDEN VAALIMINEN ON nyt
minun vastuullani. Se on suuri vastuu,
koska vain sen kautta hänen elämäänsä
muodostuu verkosto, jonka varaan
elämäänsä voi rakentaa. Perheyhteyden
- joka tietysti voi tarkoittaa myös
yhteyttä ystäviin - vaaliminen on itsensä
vaalimista. Perheyhteyden vaaliminen
ei kuitenkaan ole curling-vanhemman
hommaa. Curling-vanhemmuudessa
vanhemman tehtävä on tasoittaa kaikki
esteet lastensa tieltä. Perheyhteyden
vaalimista ei voi tehdä toisen puolesta. Perheyhteyden vaaliminen vaatii
kaikkien osallistumista. Isäni tärkein
anti perheellemme ei ollut se, että hän
vaali perheyhteyttä aktiivisesti. Se oli
pikemmin siinä, että hän opetti meidät
vaalimaan sitä.
MINUN TEHTÄVÄNI ON vuorollani opettaa
tyttäreni vaalimaan yhteyksiä, joita hän
elämässään tarvitsee. Toivon tietysti,
että hän vaalii perheyhteyttä kanssani,
mutta samoin toivon, että hän oppii
elämässään vaalimaan myös muita
ihmissuhteita, joita hän tulevaisuudessa
rakentaa. Jokainen ihmissuhde vaatii ja
ansaitsee vaalimista. Ihmissuhteet ovat
ehkä verkosto. Tuon verkoston tarkoitus
ei ole kuitenkaan yhdistää ketään Xi
Jinpingiin tai Obamaan. Niiden tarkoitus on opettaa meitä vaalimaan niistä
jokaista ja sitä kautta itseämme.
					
OTTO PEURA
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Ystävyyden monimuotoinen
käsite

M

inkälaisena käsitetään
2020-luvun ystävyys ja
miten se on muuttunut
1980-luvun ystävyydestä?
Suurena erona noiden vuosikymmenten välillä on tekninen kehitys, joka
mahdollistaa yhteydenpidon ystäviin
myös digitaalisesti, vaikka he asuisivat
maapallon toisella puolella. Tekninen
kehitys on mahdollistanut niin sanotun globalisaation myös ystävyydessä.
Aiemmin ystäviä saatiin koulusta ja
pihapiiristä, jossa lapset halusivat aidosti
leikkiä keskenään. Tänä päivänä ystävän
voi löytää jo pelkän internetin kautta.

ITSE OLEN SYNTYNYT ja kasvanut
1980-luvulla pienessä kaupungissa, jossa
avaimet jätettiin ulko-oviin roikkumaan
tai ovet jopa kokonaan auki. Kaverin
luokse melkein marssittiin sisään kyselemättä sen enempää. Sukulaiset, jotka
kasvattivat lapsiaan suurkaupungeissa,
olivat täysin järkyttyneitä siitä, miten
vapaasti pikkukaupungeissa voitiin
toimia esimerkiksi juuri lukitsemattomien ulko-ovien kanssa. Samojen
kavereiden kanssa käytiin usein alaja yläaste loppuun ja ensimmäinen ”ero”
kavereiden kanssa tapahtui yläasteen
jälkeen, kun piti valita ammattikoulun

”Itse olen syntynyt ja kasvanut 1980-luvulla
pienessä kaupungissa, jossa avaimet jätettiin ulko-oviin roikkumaan tai ovet jopa kokonaan auki. Kaverin luokse melkein marssittiin sisään kyselemättä sen enempää.”
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ja lukion välillä. Tiet erkanivat. Uudessa
koulussa oli toki paljon vanhoja kavereita, mutta siellä tutustuttiin myös
uusiin kavereihin. Pikkuhiljaa yhteydenpito alkoi hiipumaan niihin kavereihin,
jotka kävivät eri koulua.
AINAKIN PIENEMMÄSSÄ kaupungissa

jako
ammattikoulun ja lukion välillä oli iso
vedenjakaja nuorten välillä ja samalla
tietysti koulu ja opetuksen sisältö alkoi
muokkaamaan omaa maailmankuvaa.
Nuoren itsenäistyminen jatkui, omista
vanhemmista irtaantuminen vauhdittui,
sekä samanikäiset ja -kaltaiset nuoret
tulivat tärkeiksi. Toisaalta armeijaan
mentäessä oli mahdollista jakaa tupa
sen saman kaverin kanssa, jonka kanssa
tuli tutustuttua jo 15 vuotta aiemmin
omassa pihapiirissä olleella hiekkalaatikolla. Armeijan jälkeen muutettiin
isompiin kaupunkeihin opintojen
perässä ja uudessa koulussa tuli jälleen
tutustuttua uusiin ihmisiin, joiden
kanssa tuli vietettyä aikaa. Voisin

kuvitella, että tuo oli hyvin tyypillinen
tarina monelle 1980-luvulla kasvaneelle
pikkukaupungin lapselle.
OLEN JOSKUS AJATELLUT, että

on olemassa
läheisiä ystäviä ja sitten on olemassa
kavereita. Läheisille ystäville voi kertoa
omista huolista ja murheista. Ja koska
läheiset ystävät tuntevat sinut, niin silloin heiltä voi saada arvokasta palautetta
esimerkiksi parisuhdeasioissa. Sitten
on olemassa kavereita, joiden kanssa
on mukavaa viettää aikaa, mutta heille
ei välttämättä tule kerrottua luottamuksellisia asioita. Kaiken kaikkiaan
ystävyyssuhteissa lapsi saa harjoitella
empatiakykyään, sekä toisten huomioon
ottamista. Kaveripiiri tarjoaa läheisyyttä
ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joita
aiemmin hän sai vanhemmiltaan ja
kenties sisaruksiltaan.

Ystävyyden digitalisoituminen
Tänä päivänä on olemassa sosiaalisen
median alustoja, jonne toiset lisäävät
kavereikseen vuosien varrella tapaamiansa henkilöitä. Esimerkiksi aikaisemmin Facebookissa kaikki olivat
kavereita samassa kategoriassa, nyt
sinne voi halutessaan lisätä kavereihinsa eri määritelmiä, kuten ”sukulainen”, ”lähipiiri” yms. Käsi ylös ne,
jotka haluavat erikseen lokeroida omia
kavereitaan julkisesti Facebookissa eri
ryhmiin? Kuinka monta Facebookin
kaveria olet tavannut viimeisen viiden
vuoden aikana?

FACEBOOK ON VAIN YKSI esimerkki
ystävyyden digitalisoitumisesta. Monet
nuoret viettävät satoja tunteja kuukaudessa pelaten pelejä verkossa omien
kavereidensa kanssa. He eivät välttämättä ole tavanneet näitä henkilöitä
koskaan fyysisesti, mutta silti he kokevat nämä yhtä todellisiksi ystävikseen,
kuin ostoskeskuksissa omien kavereidensa kanssa pyörivät muut saman
ikäiset nuoret. Kuinka sitten tällaisiin
ainoastaan verkossa oleviin kavereihin
pitäisi suhtautua? He voivat olla todella
tärkeitä kavereita, joille on helppo
puhua itseään kiinnostavista aiheista.
Vanhempien ennakkoluulot näitä kavereita kohtaan saattavat usein kummuta
siitä, ettei vanhemmilla itsellään ole
kokemusta näistä virtuaalikavereista ja
epäilevät sitä, voivatko tällaiset kaverit
olla rehellisiä ja ovatko he juuri niitä
henkilöitä, joita he väittävät olevansa.

noin 1,5 vuotta
sitten olen alkanut miettimään omaa
lapsuuttani ja ystäviäni, jotta voisin
ohjata omaa lastani parhaani mukaan
eteenpäin. Hän tulee kasvamaan suuremmassa kaupungissa kuin minä itse,
joten turvallisuuden ajattelun täytyy olla
ihan erilaista, mitä se oli yli 30 vuotta
sitten pikkukaupungissa. Haluan, että
lapseni kaveripiiri olisi mahdollisimman heterogeeninen, ja että hän kuulisi
mahdollisimman montaa eri kieltä
kaveripiirissään. Näin hän itse saisi
mahdollisimman laajan perspektiivin
elämään jo pienestä pitäen.

SAATUANI OMAN LAPSEN

toivovani muokata oman lapseni kaveripiiriä juuri
minulle mieleisekseni, vaikka olen
tietoinen siitä, että hänellä on kasvava
oma tahto, jota minun tulee kunnioittaa. Ei aikaakaan, kun saan myös
kuunnella hänen omia mielipiteitään ja
perusteluitaan ystävävalinnoissaan. On
tietenkin väärin verrata tässä yhteydessä
vaahtosammuttimen kokoista lasta
tietokonetta pelaaviin nuoriin, mutta jos
jo tässä vaiheessa huomaan ohjaavani
lastani oman maailmankuvani mukaiseen maailmaan, mitä se ohjaaminen
tuleekaan olemaan silloin, kuin lapsi
on murrosiässä? Silloin kun hän haluaa
kyseenalaistaa kaiken, mitä vanhemmat
hänelle sanovat? Tämän lisäksi, vaikka
lapsen tahtoa pitää kuunnella ja antaa
lapsen valita omat kaverinsa, pitää
vanhemman kuitenkin muistaa, että
kaveripiiri voi myös viedä kolttosten
tielle. Kavereilla voi olla suurikin valta
YHTÄKKIÄ HUOMAANKIN

” Monet nuoret viettävät
satoja tunteja kuukaudessa pelaten pelejä
verkossa omien kavereidensa kanssa. He eivät
välttämättä ole tavanneet
näitä henkilöitä koskaan
fyysisesti, mutta silti he
kokevat nämä yhtä todellisiksi ystävikseen, kuin
ostoskeskuksissa omien
kavereidensa kanssa
pyörivät muut saman
ikäiset nuoret.”

ja vaikutus lapsen koulunkäyntiin ja
vapaa-ajan viettoon. Siksi lapsen ohjaaminen myös kavereiden valinnassa on
vanhemmalle tärkeä tehtävä.
vauhtia ja
ihmiset, varsinkin nuoret, sen mukana.
Ystäviä voi olla niin verkossa kuin
fyysisestikin ja on aina tärkeää muistaa se, kuinka nuori itse kokee oman
ystäväpiirinsä. Liian usein kuulee tänä
päivänä sitä, että hyvin monet lapset ja
nuoret kokevat olevansa yksinäisiä. Se
on äärimmäisen surullista ja vaikuttaa
todella paljon lapsen ja nuoren kehitykseen. Pahimmillaan se saattaa päättyä
traagisestikin.

MAAILMA MUUTTUU HURJAA

”On tietenkin väärin
verrata tässä yhteydessä vaahtosammuttimen kokoista lasta
tietokonetta pelaaviin
nuoriin, mutta jos jo
tässä vaiheessa huomaan
ohjaavani lastani
oman maailmankuvani
mukaiseen maailmaan,
mitä se ohjaaminen
tuleekaan olemaan
silloin, kuin lapsi on
murrosiässä?”
SIKSI ON TÄRKEÄÄ MUISTAA, että tänä
päivänä ystäviä voi olla missä päin
tahansa. Niitä voi olla verkossa, niitä voi
olla naapurissa, niitä voi olla koulussa
ja harrastuksissa. Ystävänpäivää vietetään virallisesti vain kerran vuodessa.
Mielestäni ystävänpäivää pitäisi viettää
joka päivä.
					
MARKUS LYYRA
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Ordförande Maria Karjalainen arbetat aktivt för att väcka intresse för Norden både nationellt och i sin studiestad Uleåborg.

Norden intresserar
unga i norra Finland
Pohjola-Nordens ungdomsverksamhet i Uleåborg växer så det
knakar. En orsak är en aktiv
ordförande.
– Jag har alltid varit intresserad
av svenskan och det var mitt
bästa ämne i skolan, säger Maria
Karjalainen som kommer från
julgubbens stad Rovaniemi.

I

januari tillträdde Maria Karjalainen
som ny ordförande för förbundsstyrelsen för Pohjola-Nordens
Ungdomsförbund och ansvarar nu
för landets åtta lokalföreningar.
Maria Karjalainen är 23 år gammal, men
har redan hunnit vara ordförande för
Pohjola-Nordens unga i Uleåborgsnejden
under de senaste två åren.
Efter att hon nu blivit vald till ordförande på nationell nivå, fungerar hon
istället som lokalavdelningens kassör.
Under Maria Karjalainens ledning
har lokalföreningen vuxit kraftigt
och under åren 2018–2019 har man
lyckats välkomna ungefär hundra nya
medlemmar. Det är en imponerande
insats. Uleåborg är en helt finskspråkig
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stad med endast en liten svenskspråkig
minoritet. Däremot är stadens historia
präglad av goda kontakter till Sverige
och ännu i dag är närheten till grannlandet påtaglig.
I dag består lokalföreningen av cirka
trehundra personer i åldrarna 15–29 år,
men varje år är det ungefär tjugo ungdomar som lämnar föreningen.
– Det beror på att de uppnått en ålder
av trettio år som är gränsen för medlemskap. Vi måste hela tiden jobba hårt och
värva nya medlemmar för att föreningen
inte ska minska, säger Maria Karjalainen

Kanelbullar och kräftor

Under de senaste två åren har man arbetat aktivt för att göra föreningen känd
bland de finskspråkiga i Uleåborg. Maria
Karjalainen studerar idé- och lärdomshistoria vid Uleåborgs universitet och har
därför en naturlig kontaktyta till många
finskspråkiga ungdomar i staden.
– Många är faktiskt intresserade av nordisk kultur och nordiska språk, men det
finns inte så många möjligheter att tala
svenska i vår stad. Vi har därför ordnat
olika språkkaféer där vi erbjudit den

möjligheten, säger Maria Karjalainen.
Dessutom har man arbetat aktivt för att
öka kunskapen om föreningen och dess
verksamhet via sociala medier. Bland
övriga populära evenemang som man
ordnat finns till exempel Våffeldagen
och Kanelbullens dag, då studerande
dagen till ära, kunnat äta gratis bullar
vid universitetet.
– Vi har också ordnat olika filmkvällar och en traditionell kräftskiva. Min
uppfattning är att medlemmarna blivit
mer aktiva och att många fler känner till
vår verksamhet nu.
Ändå är det endast en liten del av medlemmarna som är riktigt aktiva, men det
bekymrar inte Maria Karjalainen. Det
finns andra nyttoeffekter.
– De som kanske inte deltar aktivt i alla
evenemang, får ändå information om oss
till exempel via sociala medier. Det är
också viktigt.

Norden lockar

Resor till de övriga nordiska länderna
är populära inslag i verksamheten och
för några år sedan ordnade föreningen
en resa till Island och senare till norska

Bergen. Resenärerna fick ta del av en
kortkurs i norska innan man åkte iväg.
– Det är väldigt viktigt att ungdomar i
Uleåborg och norra Finland får fina och
positiva erfarenheter av Norden, säger
Maria Karjalainen.
Hon är själv uppvuxen i Rovaniemi och
redan i de yngre tonåren började hon
intressera sig för musik från Sverige och
nordisk kultur. Men det var först när hon
började studera i Uleåborg som hon kom i
kontakt med Pohjola¬-Nordens ungdomsverksamhet. Den var tidigare helt
obekant för henne.
– Jag var intresserad av Nordjobb och gick
med på ett möte. Kort därefter blev jag
medlem i föreningen, sedan styrelsemedlem och ett år senare vald till ordförande.

Språk öppnar dörrar

Maria Karjalainen har också hunnit
sommarjobba på Åland och varit på
utbytesstudier i Stockholm. Hon har
också jobbat som guide vid Tavastehus
slott och är övertygad om att hon fick
jobbet eftersom hon kunde erbjuda guidningar också på svenska.
– Att kunna något av de skandinaviska
språken öppnar nya dörrar. Jag har haft
stor nytta av svenskan också i nordiska
sammanhang, säger Maria Karjalainen
som själv är helt finskspråkig från början.
När hon nu börjar leda ungdomsverksamheten också på nationell nivå vill hon
arbeta för att kunna aktivera alla lokala
föreningar.
– Jag är övertygad om att det finns många
därute som är intresserade av Norden,
men de vet bara inte om att vi finns.

Uleåborg är en stad som expanderar kraftigt och överallt byggs det nya fastigheter.

TEXT: CAMILLA LINDBERG
FOTO: MAGNUS LINDBERG

I historisk tid förenades Uleåborg och Stockholm via havet. I dag kommer det också mycket turister
från Nordnorge.
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Tove Appelgrens

efter Gunilla Linn Perssons roman

RUSTIK ROMANTIK OCH SKÄRGÅRDSDRAMATIK
PREMIÄR 12.9.2020 PÅ STORA SCENEN
SUOMENKIELINEN TEKSTITYS

WWW.ABOSVENSKATEATER.FI

KOE FAZER
OMALLA TAVALLASI
Ilahduta perhettä ja ystäviä tai yllätä tiimisi ja asiakkaasi!
Nauti elämyksellisestä näyttelykierroksesta ja piipahda
myymälässämme. Järjestä inspiroivat kokoukset tai
juhlista viikonloppubrunssilla.
Tarjoamme iloa kaiken ikäisille ja kaikille aisteille!
Fazer Experience Vierailukeskus
www.visitfazer.com

Executive in Residence Tuula Leinonen ansvarar för magisterutbildningen i animation utanför Aalto universitetet i Otaniemi.

Aalto universitetet
i Helsingfors startade Nordens
första magisterslinje i animation
Animation inom film och visuella
medier är starkt på frammarsch.
Den första magisterutbildningen
inom animation startade hösten
2019 vid Aalto Universitetet i
Helsingfors. Redan i år startas en
ny animationslinje vid Uniarts i
Stockholm.

för media. Ansvarig för utbildningen är
Executive in residence Tuula Leinonen,
som har varit med att planera och starta
utbildningen. Hon har tidigare undervisat animation som sidoämne på Aalto
universitetet. Animationsutbildning på
kandidatnivå har funnits redan under
många år i de nordiska länderna.

enom den digitala revolutionen har tekniken utvecklats
och intresset och behovet för
animation har ökat i samma
takt. I dag finns animation överallt.
Fotorealistisk animation finns till
exempel i reklamer och i spelfilmer där
den vanliga tittaren minst anar; flaskor
som snurrar, föremål som flyger. Också
spelindustrin har vuxit enormt under de
senaste decennierna och i konstgallerier
kan man se animationer till exempel i
form av installationer.

Fantasi och
kostnadseffektivitet

G

HÖSTEN 2019 STARTADE nordens första
magisterutbildning vid Aalto Arts
universitetets avdelning för film, tv och
scenografi i samarbete med avdelningen
36
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Animation är inte längre bara barnfilm.
Långfilmer är dyra att producera och då
kan virtuell scenografi spara betydligt
på kostnaderna. Leinonen minns filmen
”Jadesoturi”, en finsk-kinesisk film som
är inspirerad av Kalevalamytologin. I
filmen var smedjans scenografi helt och
hållet virtuell.
hur animation
kan användas är filmen Avatar eller
Sagan om ringen, där skådespelarnas
rörelser har imiterats. Med en sådan
här ”motion capture” metod kan man
utveckla animationen till något mera
fantasifullt.

ANDRA EXEMPEL PÅ

Konsten att utrycka rörelse

-När vi talar om animation handlar
det om att fånga rörelsen, säger Tuula
Leinonen. Även om tekniken har
utvecklats på ett fantastiskt sätt, så är
det fortfarande animatören som formar
rörelsen, skapar stämningen och stiliserar. Att göra animation är fortfarande
ett hantverk. Nuförtiden talar man om
datorgenererade bilder, som om det vore
så att datorn gjorde animationen. Inte
talade man förr om bilder genererade
av pennor. Det var nog tecknaren som
gjorde bilden.
att tro att det är bara
att trycka på knappar med dagens maskiner när man skapar med datorer. För en
utomstående kan det vara svårt att förstå
vilken lång tid det tar att göra animation.

DET KAN VARA LÄTT

en av utmaningarna med att skapa rörelse. Det kan man
nästan bara lära sig genom erfarenhet, att
göra animation. Småningom utvecklas
en känsla, i den tidsdryga processen, för
hur rörelsen formas, berättar Leinonen.

-TIDSUPPFATTNING ÄR

TROTS FIN TEKNIK, som

ger många möjligheter, har processen inte blivit nämnvärt
snabbare då man gör animation. I en
animation där rörelsen flyter smidigt
finns det åtminstone tolv bilder per
sekund.

då hon jobbade med animatören Antti
Peränne var hur man kunde stilisera ett
sätt att gå. Den här stilen kom ursprungligen från United Productions i USA,
där den hade uppstått som motvikt till
Disneys realistiska rörelsestil.

-DET ÄR LÄTT ATT göra

SOM BÄST HÅLLER Leinonen på med
en doktorsavhandling vid Aalto universitetet, där hon undersöker hur
animatörens arbete har förändrats med
digitaliseringen.

en rörelse med
hjälp av datorn. Men hur uttrycker man
till exempel att karaktären är rädd eller
orolig? Alla promenerar vi på lite olika
sätt. Att förstå och att återge rörelsen
och dessutom lägga till egen fantasi och
stil i skapandet av en karaktär är en del
av konsten.

Fördel att kunna teckna

Att kunna teckna är en fördel, men inte en
förutsättning. Det finns olika typer av animationsfilm som har olika förutsättningar.
Till exempel i dockanimation behövs mera
en annan typ av hantverk, då dockorna ska
tillverkas och då dockornas rörelse skapas.
TUULA LEINONEN ÄR SJÄLV utbildad bild-

konstnär innan hon sökte sig till filmskolan vid Konstindustriella högskolan
i Helsingfors. Under filmstudierna blev
hon intresserad av animationsfilm genom
amerikanska gästföreläsare och kom att
arbeta med animationsfilm efter studierna.
LEINONEN HAR sammanfattat den finska
animationsfilmens hundraåriga historia i
boken 100 vuotta suomalaista animaatiota.
En fin lärdom som hon tog med sig från

Individuellt och internationellt

Magistersprogrammet vid animationslinjen bjuder på workshops och masterklasser. En populär föreläsare, som gästade
redan i höstas, var Michaël Dudok de
Wit, som vunnit en oscarnominering
för filmen Den röda skölpaddan och
en oscarstatyett för kortfilmen Far och
dotter.
FÖR ATT BLI ANTAGEN TILL magisterprogrammet i animation förutsätts det att
man har en tidigare utbildning eller
motsvarande erfarenhet av animation. Till
den obligatoriska utbildningen hör fördjupad kunskap om animering och dess
möjligheter, men det finns också utrymme
för individualitet. Beroende på varje
studerandes bakgrund kan ett personligt
utbildningsprogram formas. Dessutom
finns en uppsjö av valfria kurser och möjlighet att studera utomlands.

Gästlärare Jean-Michel Boesch ger instruktioner till Pinja Rautaparta.

MAGISTERPROGRAMMET VID Aalto universitetet strävar efter att lyfta nivån
på finsk animation. Ett internationellt
utbyte är en del av den ambitionen.
Man bjuder in internationella lärare till
Finland och på det sättet skapas nätverk och arbetsmöjligheter. Nuförtiden
behöver man inte alltid finnas fysiskt på
den arbetsplats man jobbar. Inom animation är möjligheterna goda att arbeta på
distans.

Studera i Portugal och Belgien

I år blir blir utbildningen ännu mera
internationell då Aalto inleder ett samarbete med skolor i Portugal och Belgien.
Utbildningen startar med en termin
vid Luca Universitetet i Belgien. Under
våren 2021 har turen kommit till Aalto
universitetet i Helsingfors. Höstterminen
tillbringas vid Lusofona universitetet i
Portugal och sista terminen får man göra
slutarbetet där man själv vill. Liksom
tidigare är omfattningen 120 studiepoäng och meningen är att det utförs inom
2 år. De som söker kan ha olika bakgrund. Men i antagningsprocessen väger
erfarenhet och egen motivation tungt.
TEXT: ELISABETH MORNEY
-

BILDER: OSKAR PARTANEN

Virve Ranta arbetar med storyboard.

Miksi minusta tuli nordisti?
Kolme Pohjola-Nordenin jäsentä kertoo tarinansa Pohjola-Nordenin jäsenyyden taustalla
Tosin työkielenä tyttären työpaikalla
tutkijaryhmässä oli englanti.
TYTTÄREMME ELÄMÄ Ruotsissa

MATKA POHJOLANORDENIIN

P

ohjoismaisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön ajatteleminen ja tiedostaminen tulivat
minulle tietyllä tapaa tyttäremme elämänvaiheiden kautta. Hän sai
vuonna 2011 työpaikan Göteborgista
Chalmers Tekniska Högskolasta.
Olimme vaimoni kanssa mukana
muuttopuuhassa, ajettiin henkilöauto
täynnä tavaraa Kuopiosta laivan kautta
Göteborgiin. Kovin kummoista ruotsin
kielen taitoa meillä ei ollut kellään. Itse
en osannut sitä käytännössä ollenkaan,
vaimo ja tytär osasivat jonkin verran.

eteni
tavalla, joka oli oikeastaan arvattavissa.
Hän alkoi seurustella ruotsalaisen
miehen kanssa. Seurustelu muuttui
sitten yhteiseksi asumiseksi. Meille
tuli kyläkutsuja miehen sukulaisiin
ja vierailuja toteutettiin molempiin
suuntiin. Elämään oli tullut pohjoismaisuutta ihan eri tavalla ja paljon
enemmän, kuin oli ollut koskaan aikaisemmin. Silloin tulin ensimmäistä kertaa
ajatelleeksi pohjoismaista yhteistyötä ja
sitä, kuinka se on ajan saatossa vaikuttanut monin tavoin elämänmenoon ja
elintasoonkin sekä meillä että muissa
Pohjoismaissa. Pohjoismainen elämä
laajeni meillä vielä entisestään, kun tytär
sai Chalmersin projektin päätyttyä työpaikan Norjasta, Tromssan yliopistosta.
Kylässäkäynnit sinne olivat oma lukunsa,
automatkaa oli 1070km sivunsa.
ELÄMÄNI VARRELLA OLIN mielessäni usein
hieman harmitellut sitä, että en osannut
ruotsia kuin kolme sanaa, ”jag älskar dig”,
sillä oli pitänyt pärjätä. No, en tainnut
oikeasti koskaan testata sitä pärjäämistä.
Tarkkaan ottaen, tiukan paikan tullen
osasin neljä sanaa, lauseessa ”jag heter”
oli se neljäs. Mutta nyt oli laajemmalle

T

kielitaidolle tullut selvä tarve. Niinpä
aloitin Ruotsin kielen opiskelun opiskelemalla sitä kaksi vuotta Kuopion
kansalaisopistossa. Sen jälkeen luin
ainetta kaksi vuotta Kuopion aikuislukiossa, minkä jälkeen sanavarastokin oli
kasvanut siitä lähtötilanteesta.
POHJOLA-NORDENISTA OLIN kuullut

jotakin
puhuttavan jo aikaisemmin ja aikuislukiossa siitä oli puhetta myös opettajan
kanssa, hän kertoi olevansa paikallisyhdistyksen jäsen. Itse liityin jäseneksi
kevättalvella 2018. Nykyisin olemme
molemmat Kuopion Pohjola-Norden
ry:n hallituksessa. Jäsenyys antaa minulle
tunteen siitä, että olen itsekin epäsuorasti
mukana vaikuttamassa Pohjoismaiden
yhteisten asioiden kehittämisessä ja
vahvistamisessa, sekä niihin liittyvässä
päätöksenteossa.

TYTTÄREN PORUKKA PALASI sitten

Göteborgiin, jossa heille joulukuussa
2015 syntyi poikalapsi, joten viimeistään
silloin aloimme suhtautua siihen liittoon
täydellä vakavuudella. Nykyisin he asuvat
Tukholman lähistöllä, jossa kyläilemme
muutaman kerran vuodessa. Hienoa
tämä pohjoismainen yhteiselämä!
HANNU LEHMUSKERO
KUOPION POHJOLA-NORDEN

ulin mukaan PohjolaNordenin toimintaan vuonna
2016, kun Lahden yhdistyksen puheenjohtaja Riitta
Cederqvist pyysi minua henkilökohtaisesti mukaan paikallisyhdistyksen hallitukseen. Olin tätä ennen
Nuorisoliiton jäsen.

noihin ihmisiin niin Lahdessa kuin
Pohjoismaissa. Toimintamme on yksi
mahdollisuuksistani ylläpitää ja kehittää
niin ruotsin taitojani kuin muiden pohjoismaisten kielten ymmärtämistä. Olen
saanut kunnian osallistua useammalle
NOVU-viikolle eli Lahden kaupungin
ystävyyskuntatoimintaan.

OPISKELIN KOULUSSA aikoinaan
A-ruotsin ja päädyin lopulta ruotsinopettajaksikin. Pohjoismaat, ja
etenkin Ruotsi, ovat aina kiinnostaneet
minua lapsuuden matkailusta lähtien.
Opiskeluaikoina pääsin Nordjobbohjelman kautta kesätöihin Ruotsiin ja
osaksi laajempaa pohjoismaista kulttuuria.

YHDISTYKSEMME TARJOAA monipuolisesti

on antanut minulle tilaisuuden tutustua hie-

POHJOLA-NORDENIN JÄSENYYS

pohjoismaisia elämyksiä ja toivon, että
joukkomme kasvaa innokkailla nordisteilla, jotka tekevät mielellään yhdessä.
Suosittelen toimintaamme myös nuoremmille jäsenille. Jos jotain olen oppinut
niin tämän: Tillsammans är vi mera!
Pohjoismaisessa yhteistyössä on voimaa.
MINNA HURSTI
LAHDEN POHJOLA-NORDEN

– eikä itsekään pystynyt sitä sanottavasti käynnistämään.
AKTIIVISILTA NORDISTEILTA tuli

POHJOLA ON KOTI

K

eski-ikäinen paluumuuttaja
vaelsi eksyneen oloisena
Tampereen katuja 1990luvun loppupuolella. Ei
löytänyt nuoruusaikojensa rosoista,
kansanomaista, punertavaa kaupunkia, ei ruotsalais-tanskalais-norjalaista
avoimuutta ja ystävällisyyttä, johon oli
parinkymmenen vuoden aikana tottunut. Hän kohtasi pitkiä katseita, kun
jutteli ihmisille hisseissä, pihoilla ja
kassajonoissa. Tärähtäneeksi taidettiin
arvioida, ja ehkä hän sitä olikin. Hän
oletti palanneensa kotiin, mutta tunsi,
että joko koti tai hän itse oli hukkateillä. Kyllä hän muisteli Tampereen
suurta poikaa Viitaakin, joka sanoi, että
kun koti on palanut, siihen mahtuu
koko maailma.

VAELTELIJAN SILMIIN OSUI eräässä

ovessa
yhdistysten nimiä, niiden joukossa
Pohjola-Norden. Hän rohkaisi mielensä ja meni kysymään, mikä putiikki
semmoinen on ja saisiko tällainen
Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa asunut
tulla mukaan. Ystävällinen virkailija
sanoi, että toki, toki. Tämä on ihan
oikea osoite sinulle, saadaan synergiaetuja... Ei hän ymmärtänyt, mitä
synergia on, mutta ilomielin hän otti
vastaan jäsenmaksulomakkeen, alkoi
käydä kokouksissa, meni tai pääsi
hallitukseenkin, jopa sihteeriksi, vaikka
hän oli ja on vähän huithapeli, mitä
kokoustekniikkaan tulee. Ihmisistä
hän piti heti, kävi seminaareissa, iloitsi
kiintoisasta lehdestä, joka huomioi
kaikki Pohjoismaat, ja oli hänelle silta
kaikkeen siihen, mitä hän oli taakseen
jättänyt. Mutta voi, toimintaa hän olisi
kaivannut enemmän, paljon enemmän

kuitenkin
vinkki tai toivomus: voisiko hän perustaa Pohjola-Nordenin paikallisen
lukupiirin. Ehdotus oli mannaa kirjatoukalle. Hän pani paikalliseen
lehteen ilmoituksen, kutsui ihmisiä, ja kas, ensimmäiseen kokoontumiseen tuli tasan yksi osallistuja!
Hän ehti jo hylätä idean mielessään,
mutta ei! Hän ja kyseinen osallistuja
hylkäsivät hylkäämisidean. Vähitellen
syntyi piiri, joka on toiminut jo yli
10 vuotta. Noin kahdeksan henkeä
kokoontuu kerran kuussa seulomaan
ajatuksiaan jostain pohjoismaisesta
kirjasta. Tulkinnat ja mielipiteet voivat
olla kaukana toisistaan, mutta lämminhenkinen suvaitsevaisuus on leimannut
kaikkia keskusteluja. Aina on erityisen mielenkiintoista pohtia, miksi
joku "tykkää", joku ei. Ehkäpä joukko
onkin kuin Pohjoismaat pienoiskoossa:
jonkun mentaliteetti muistuttaa laveaa,
tiukkapipoille naureskelevaa tanskalaisuutta, joku on sporttinen, askeettinen
norjalainen, joku muistuttaa Sveamammaa ja on aina "lagom", ja ehkä
mukana on häivähdys Islannin saagojen mystiikkaa tai kivien sisuksista
karanneita henkiä. Perusväriksi joukko
tunnustaa ehkä kuitenkin hämäläisen
jukolanjussiuden, joka ei ultramoderneista kokeiluista piittaa.

vittänyt esimerkiksi hiiden hirven hiihdännän, kun eivät tiedä, mikä on hiisi,
mikä hirvi ja mitä hiihdäntä. Saunaakin
pitävät varastona! Samassa sillanrakennustarkoituksessa kirjoitin kahdeksan
vuotta Nordisk Tidskriftiin vuosikatsaukset suomalaisesta kirjallisuudesta.
Luentomatkoilla kohtasin aina hyvin
myötämielisen, kiinnostuneen yleisön,
olin sitten Luulajan potkukelkkaväen
keskuudessa tai Jyllannin sadetihkuisessa Lemvigissä. Ne olivat aikoja ne!
POHJOLA-NORDEN ON tarjonnut minulle
skandinaavista "jatkoaikaa" ja vahvistanut käsitystäni, että Pohjola on
parasta Eurooppaa, kuten muinainen
slogan kuului. Maailman myllerrykset
ulottuvat Pohjolaankin, mutta tiiviimpi
yhteisö kestää ne paremmin kuin
toisistaan vain vähän tietävät, irralliset kansallisvaltiot. Vilkaisu karttaan,
ikätilastoihin ja talouden numeroihin
selvittää senkin, mikä Pohjoismaa
tarvitsee naapureitaan eniten. "Jag vill
leva, jag vill dö i Norden..."
MAIJALIISA MATTILA
TAMPEREEN POHJOLA-NORDEN

*

TUO HÄN ON SIIS allekirjoittanut, joka

toivoisi entistä tiiviimpää yhteistyötä
Pohjoismaiden välille, entistä näkyvämpää sijaa Suomessa ruotsin kielelle
– kuten suomelle Ruotsissa – ja paljon
entistä enemmän kulttuurivaihtoa. Itse
olen kuin Jorma Eton suomalainen,
joka huutaa rannalla ja vastarannalla
huutaa toinen samanlainen, mutta
voisimme ehkä oppia hyväksymään,
että vastaranta on myös Pohjanlahden
toisella puolella ja sieltäkin vastaan
huutaa toinen m e l k e i n samanlainen, mutta ei ihan. Siinä se rikkaus
on! Olen itse saanut kokea kahmalokaupalla yhteispohjoismaista lämpöä
ja solidaarisuutta mutta joskus myös
pientä vierastusta – edustinhan läntisten naapureiden silmissä "villiä itää".
Oli pakko kirjoittaa 1990-luvun alussa
kirjallisuushistoria skandinaaveja
varten avaamaan Suomen eksoottiseksi
miellettyä kirjallisuutta. Miten niille
juuteille ja viikingeille olisi muuten sel-

Sillanrakennusteoksia:
Jokinen, Maijaliisa: Från fjärran land till
staden Tainaron. Den finska litteraturen och
dess grogrund under självständighetstiden.
Gaudeamus, Helsinki 1993.
Lindroth, Bengt: Härlig är Norden. Carlssons,
Stockholm 2012. Ihana Pohjola. Suom. Maijaliisa Mattila. Sanasato, Tampere 2017.
Mattila, Maijaliisa: Lahden kahden puolen.
Suomen kielen palveluksessa. Mediapinta,
Tampere 2018.

Pohjois-Suomen nordistit
Jokkmokkin markkinoilla
Jåhkåmåhke Márnán, Jokkmokkin
markkinat järjestettiin tänä
vuonna 415. kerran 6.-8. helmikuuta. Pohjois-Suomen nordistit
tekivät näille historiallisille markkinoille päiväretken.

S

aagatravelin bussi lähti
Oulusta lauantaiaamuna
seitsemältä ja poimi matkan
varrelta mukaan osanottajia
Kemistä, Tornio-Haaparannasta ja myös
Luulajasta, josta mukaan tuli paikallisen kielikahvilan maahanmuuttajia
ohjaajineen. Bussi täyttyi niin, että
meitä oli kaikkiaan 60 onnekasta, jotka
olivat varanneet matkan ajoissa. Monet
meistä olivat ensikertalaisia, mutta olipa
joukossa joku jo 12. kerran.

Vuoden teemana Arktinen
design

Jokkmokkin markkinoilla on monipuolista ohjelmaa oikeastaan koko helmikuun ensimmäisen viikon. Tänä vuonna
teemana oli ”Arktinen design”. Teema
tuli hyvin esille lukuisissa näyttelyissä,
mutta myös myynnissä olleissa tuotteissa.
40
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Markkinat ovat perinteisesti olleet ennen
kaikkea tärkeä kokoontumismahdollisuus
saamelaisalueen asukkaille ja nykyään yhä
laajemmalle kävijäjoukolle ympäri maailmaa. Museoiden, näyttelyiden ja myyntikojujen lisäksi ohjelmassa on lukuisia
musiikki-, tanssi- ja muita kulttuuriesiintymisiä sekä luentoja, käsityötaitojen
esittelyjä, saamelaisten perinneruokia ja
tarjolla on myös mahdollisuus tutustua
saamelaisten tämän päivän arkeen.
todeta, että
Jokkmokkin markkinat ovat koko
saamaleisalueen merkittävin yksittäinen
vuotuinen tapahtuma. Sen merkitys
näkyy esimerkiksi siinä, että saamelaisten kansallispäivänä markkinoilla
vieraili Ruotsin kuningas Silviansa
kanssa ja seuraavana päivänä paikalla oli
meidän kaikkien tuntema ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

VOI HYVÄLLÄ SYYLLÄ

Ensi vuonna uudelleen?

Bussimatkamme oli varsinkin Oulusta
lähteneille pitkä - reilut kuusi tuntia
suuntaansa. Matkaa kevensi Gränslösa
Spelmännien mainioiden trubaduurien

Jakke Salomaan ja Stefan Wennbergin
vetämät pohjoismaiset yhteislaulut.
Lisäksi järjestimme bussissa saamelaisaiheisen tietovisan ja arpajaiset. Perillä
ehdimme tutustua kukin tahollaan
markkinoiden monipuoliseen ohjelmaan
4 tunnin ajan. Paluumatkalla moni
totesi, että olisi viipynyt markkinoilla
mielellään pitempään. Niinpä nyt on jo
suunnitteilla ensi vuodeksi matka, jossa
yövymme perillä kaksi yötä perjantaista sunnuntaihin, jolloin matkapäivien
lisäksi perillä voi nauttia ohjelmatarjonnasta kokonaisen päivän. Lauantai sattuu
olemaan myös saamelaisten kansallispäivä – kenethän kuninkaallisista siellä
silloin saattaa bongata?
enemmän kuin
tuhat sanaa matkastamme.

KUVAKIMARA KERTOKOON

TEKSTI: ASKO PIETARILA,
KUVAT: TARJA MARJETA, ASKO PIETARILA, PIRJO RASIMUS,
KIRSTI RESKALENKO & SATU ROMPPANEN
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Kuva: Ola Ericson/imagebank.sweden.se

TANSSIEN TUKHOLMAAN.
Aika menee nopeasti, kun on hauskaa! Alkuviikosta Punaisilla laivoilla tanssitaan
aikuiseen makuun – ja tuplasti aiempaa enemmän, sillä suosittuja tanssilähtöjä on
nyt sekä maanantaisin että tiistaisin. Muuten – milloin olet viimeksi ollut Tukholmassa?
Löydä kaupungin uusia helmiä, kuten Vikingaliv-museo, tai käy vanhoissa suosikeissa,
kuten Fotografiskassa tai uudistetussa Nationalmuseumissa – monipuolinen Tukholma
tarjoaa aina jotain uutta ja kiinnostavaa!
Lue lisää jäseneduistasi ja varaa matkasi osoitteessa
vikingline.fi/edut/pohjola-norden

DANSA DIG TILL STOCKHOLM.
Tiden går fort när man har roligt! På Röda båtarna inleds veckan med med
dans i vuxen smak – och nu dansas det dessutom dubbelt så mycket; de
populära danskryssningarna ordnas nu både på måndag och tisdag.
Och när har du senast varit i Stockholm? Kom och hitta storstadens nya pärlor,
som museet Vikingaliv, eller besök gamla favoriter som Fotografiska och renoverade
Nationalmuseet – Stockholm erbjuder alltid något nytt och intressant!
Läs mer om dina medlemsförmåner och boka din resa på
vikingline.fi/formaner/pohjola-norden
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LIITY JÄSENEKSI

BLI MEDLEM

Henkilöjäsenyys

Personmedlem

Henkilöjäsenet kuuluvat oman paikkakuntansa paikallisyhdistykseen ja voivat osallistua sekä
paikalliseen että valtakunnalliseen toimintaan. Jo jäseneksi liittyminen on pohjoismaisen yhteistyön tukemista. Pohjola-Nordenin jäsenet saavat myös jäsenlehden sekä erilaisia jäsenetuja.
Jäseneksi liitytään kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksu on 22 euroa. Muista kirjoittaa,
mihin paikallisyhdistykseen haluat liittyä!

Kannatusjäsenyys
Pohjola-Nordeniin voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyys eroaa tavallisesta
henkilöjäsenyydestä siten, että kannatusjäsenet eivät ole minkään Pohjola-Nordenin paikallis- tai muun yhdistyksen jäseniä, eikä heillä siten ole edustus- tai äänioikeutta esimerkiksi
liittokokouksessa. Kannatusjäsenmaksu on sama kuin henkilöjäsenen ja kannatusjäsenet saavat
samat jäsenedut kuin perinteiset henkilöjäsenet. Jos haluat liittyä kannatusjäseneksi, älä valitse
paikallisyhdistystä.

Nuorisoliiton jäsenyys
15-29-vuotiaat voivat liittyä Pohjola-Nordenin Nuorisoliittoon. Jäsenyys on maksuton. Liity
Nuorisoliiton jäseneksi osoitteessa pnn.fi.

Perhejäsenyys
Mikäli perheessäsi on jo Pohjola-Nordenin jäsen, voit liittyä perhejäseneksi. Perhejäseniksi
lasketaan kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt. Jäsenmaksu on 12 euroa.

Yhteisöjäsenyys
Järjestöt voivat liittyä Pohjola-Nordenin yhteisöjäseniksi. Yhteisöjäsenet voivat asettaa edustajiaan ehdolle Pohjola-Nordenin päättäviin elimiin ja voivat näin vaikuttaa pohjoismaiseen
yhteistyöhön. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu määräytyy yhteisön koon mukaan.

Koulujäsenyys
Koulut voivat liittyä Pohjola-Nordenin koulujäseneksi 20 euron vuosimaksulla. Koulujäsenet
saavat Pohjolaan liittyvää ajankohtaista materiaalia ja tietoa pohjoismaisista kursseista, stipendeistä ja uusista oppimateriaaleista. Koulualan sivuilta voit lukea lisää koulujäsenyydestä.

Kirjastojäsenyys
Kirjastot voivat liittyä Pohjola-Nordenin kirjastojäseniksi 20 euron vuosimaksulla. Kirjastojäsenet
saavat kirjastoviikon materiaalin automaattisesti postitettuna, Pohjola-Nordenin sekä Ruotsin
Föreningen Nordenin jäsenlehden sekä apua Pohjola-hyllyn perustamiseen kirjastoon.
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Personmedlemmarna hör till föreningen på hemorten och kan delta både i den lokala och i den
riksomfattande verksamheten. Redan genom att bli medlem stöder man det nordiska samarbetet. Pohjola-Norden erbjuder dessutom sina medlemmar en tidskrift och olika medlemsförmåner.
Man är medlem ett år i taget. Medlemsavgiften är 22 euro. Kom ihåg att skriva vilken lokalförening du vill ansluta dig till!

Stödmedlemskap
Det är också möjligt att ansluta sig till Pohjola-Norden som stödmedlem. Stödmedlemskapet
skiljer sig från personmedlemskap så att stödmedlemmarna inte är medlemmar i någon av
Pohjola-Nordens lokal- eller andra föreningar. Stödmedlemmarna har inte heller representations- eller rösträtt på t ex förbundsmötet. Medlemsavgiften för stödmedlemmar är samma som
för personmedlemmar och stödmedlemmarna får samma medlemsförmåner som traditionella
personmedlemmar. I fall du vill bli stödmedlem, skriv inte ned någon lokalförening.

Ungdomsmedlem
Om du är 15-29 år gammal, kan du bli medlem i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Medlemskapet är gratis. Anslut dig till Ungdomsförbundet på pnu.fi.

Familjemedlem
Om det redan finns en medlem i din familj, kan du bli familjemedlem. Till familj räknas alla som
bor i samma hushåll. Medlemsavgiften är 12 euro.

Samverkande medlem
Även din organisation kan bli medlem i Pohjola-Norden. Samverkande medlemmar kan ställa
upp sina representanter i valen till Pohjola-Nordens beslutsfattande organ och på så vis påverka
det nordiska samarbetet. Samverkande medlemmars avgift beror på organisationens storlek.

Skolmedlemskap
Skolor kan också bli medlemmar i Pohjola-Norden för ett medlemspris på 20 euro per år.
Skolmedlemmar får aktuellt material om Norden och information om nordiska kurser, stipendier
och nytt läromaterial.

Biblioteksmedlemskap
Biblioteken kan ansluta sig som medlemmar i Pohjola-Norden för ett medlemspris på 20 euro
per år. Biblioteksmedlemmar får biblioteksveckans material automatiskt, Pohjola-Nordens samt
Föreningen Norden i Sveriges medlemstidning, samt hjälm med att bygga en Norden-hylla i sitt
bibliotek.

Tule mukaan toimintaan ja liity jäseneksi!
Jäsenyys on kannanotto pohjoismaisuuden puolesta.
Voit liittyä jäseneksi myös osoitteessa pohjola-norden.fi.

Bli medlem!
Medlemskap är ett ställningstagande för det nordiska samarbetet.
Du kan ansluta dig även på pohjola-norden.fi.

Taita ja niittaa tästä Vik och häfta ihop
Voit valita yhden liittymisedun / Du får välja en anslutningsförmån:
Viking Line – Risteilyetukortti / Förmånskort
Scandic Hotels - Etukortti / Förmånskort
Booky.fi - Ihan oikeat viikinkiajan lapset - lasten historiallinen tietokirja etuhintaan 19,90€
/ Förmånspris 19,90€ för boken Ihan oikeat viikinkiajan lapset - lasten historiallinen tietokirja
Haluan liittyä henkilöjäseneksi / Jag vill ansluta mig som personmedlem (22€)
Haluan liittyä Pohjola-Nordenin kannatusjäseneksi / Jag vill ansluta mig till Pohjola-Norden som stödmedlem (22€)
Perhejäsenyys / Familjemedlemskap (12€)
Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton jäsenyys / Medlemskap i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (ilmainen/gratis)
Koulujäsenyys / Skolmedlemskap (20€)
Yhteisöjäsenyys / Medlemskap för samverkande organisationer (Jäsenmaksu määräytyy yhteisön koon mukaan)
Nimi/Namn:
Osoite / Adress:
Postinumero ja -toimipaikka / Postnummer och – anstalt:
Puhelin / Telefon:
Sähköposti / E-post :
Haluan jäsenmaksulaskuni sähköpostilla / Jag vill ha min medlemsfaktura per e-post
Yhdistys / Förening:
Lisätietoja /Ytterligare uppgifter
(Koulu- tai yhteisöjäsenen laskutusosoite ja yhteyshenkilön tiedot / Skol- eller organisationsmedlemmens faktureringsadress och kontaktpersonens uppgifter)

Päiväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift
Yhteystietojani käytetään ainoastaan Pohjola-Nordenin ja sen yhdistysten omaan tiedotukseen eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Löydät jäsenrekisteriselosteemme osoitteesta pohjola-norden.fi kohdasta Jäsenille.
Kontaktuppgifterna används endast för Pohjola-Nordens och dess föreningars information och ges inte ut till utomstående.
Du hittar vår medlemsregisterbeskrivning på pohjola-norden.fi under Medlemmar.

Pohjola-Norden
Vastauslähetys
Sopimus 5005877
00003 Helsinki

Matka-Agentit palvelee Pohjola-Norden ry:n jäseniä kaikissa matka-asioissa!
Kaupunki- ja kiertomatkat, teemamatkat, pitkät lomat, lento- ja laivaliput, hotellivaraukset – myös kaikki
yhdistyksesi ryhmämatkat minne vain, milloin vain! Pyydä tarjous ryhmat@matka-agentit.fi tai soita!

SAMPPANJAA JA ETANOITA A´LA FRANCE
Champagnen maakunta tunnetaan maailmanlaajuisesti sen jäljittelemättömästä,
kuplivasta juomasta samppanjasta, ja tietysti kauniista maisemista ja hyvästä ruuasta.
Retkiohjelmaa: mm. Epernayn samppanjatalo, etanatila, samppanjaa tuottava perhetila,
Reimsin samppanjatalo ja majakka, Troyesin kaupunki, maistajaisia, 3 lounasta. Majoitus Reimsissa.

25.-28.9. (pe-ma) • 1.150,-

TEEMA- JA KIERTOMATKAT

MUSIIKKIA JA TEATTERIA

Viron kartanoita 21.-23.5. • 315,Salaperäinen Albania: mm. Tirana, Berat, Vlora, Sazan saari
3.10.6. • 1.295,Saarenmaan ja Hiidenmaan puutarhat
25.-28.6. • 6.-9.8. • 395,Pohjois-Viron puutarhoja ja kartanoita 16.-18.7. • 325,Suuri Baltian kierros 20.-25.7. • 479,Beatleweek Liverpoolissa 28.8.-1.9. • 1.395,– matkalla mukana Beatles-asiantuntija Heikki Lehtonen
Kuninkaallinen Lontoo, Buckinghamin palatsi ja Windsor
4.-7.9. • 985,-

TALLINNASSA
Oopperan kummitus –musikaali 25.-26.4. • 179,Whitesnaken konsertti 4.-5.5. • 195,Lara Fabianin konsertti 1.-2.6. • 195,Birgitta-festivaalit, sis. Aida 14.-15.8. • alk. 195,-

Lisää matkavaihtoehtoja

HELSINKI, Teollisuuskatu 21
JOENSUU, Kirkkokatu 20
PORVOO, Lundinkatu 16
TURKU, Linnankatu 8 E

www.matka-agentit.fi
Varaa matkasi 24 H
Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800
Puhelut 8,28 snt/min (+alv 24%).

SAARENMAALLA: Oopperapäivät
22.-25.7. • 675,- sis. Taikahuilu ja Madama Butterfly
24.-26.7. • 610,- sis. Madama Butterfly ja oopperagaala
BUDAPESTISSA:
Il Divon konsertti 29.10.-1.11. • 785,-

Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjä
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PAREMPI AAMU KAIKILLE
30 PAIKKAKUNNALLA
SUOMESSA.
Scandicin hotelliaamiaisella valittavanasi
on yli 100 erilaista aamiaistuotetta. Lisäksi
tarjoamme aina oman pisteen gluteenittomille,
vegaanisille ja maidottomille tuotteille.

scandichotels.fi

EN GODARE MORGON FÖR ALLA PÅ
30 ORTER I FINLAND.
Du kan välja på drygt 100 olika frukostläckerheter
vid Scandics hotellfrukost. På vår hotellfrukost
finns alltid en egen sektion med produkter fria
från gluten, laktos och mjölk.

